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Descriere
UE este destinatia turistică de top din lume, cu cea mai mare densitate si varietate
de atractii turistice ce genereaza peste 10% din PIB. In acest sens, există o nevoie
constantă de îmbunătătire a serviciilor si produselor din domeniul turismului, de multe ori
in stransa legatura cu noile tehnologii de informare si comunicare. Mai mult decât atât,
calitatea si furnizarea de servicii în domeniul turismului variază in fiecare din tările si
regiunile din întreaga Europă. Fiecare regiune are propria sa unicitate si propriile sale
atractii turistice ce diferă de la o tara la alta.
Profesorii de la clasele de turism si alimentatie publica trebuie sa-si dezvolte în
mod constant capacitatea de a oferi elevilor sansa sa-si dezvolte toate abilitătile si
cunostintele necesare pentru ca ei să poată satisface nevoile în continuă schimbare ale
pietei turistice, si de a-si îmbunătăti astfel oportunitătile de angajare. Locurile istorice si
diferentele de patrimoniu cultural, cum ar fi gastronomia sunt de multe ori necunoscute
de catre tinerii elevi, în special de cei cu nevoi speciale. Acest lucru se poate datora unei

game largi de factori, de la bariera lingvistică si lipsa totală de interes, la metodele
educationale nepotrivite, sau la utilizarea insuficientă a tehnologiilor moderne de
informare / comunicare.

Rezultate
Rezultatele se bazează pe 3 valori cheie: rezultate intelectuale,6 reuniuni internaționale și
o mobilitate comuna.
-Crearea unei platforme de internet interactive,
(Partenerii de proiect vor crea site-ul interactiv și conținutul acestuia, inclusiv conținutul
Resurselor Educaționale Deschise, împreună cu o metodologie care vizează îmbunătățirea
predării VET și, prin urmare, vor păstra proprietatea intelectuală)
-Crearea și diseminarea metodelor de predare și învățare on-line.
-Redactarea și difuzarea unei metodologii finale, privind îmbunătățirea metodelor de predare,
inovative în domeniul de catering, in institutii VET , cu sprijinul TIC și limbi străine.

In perioada 17-19 noiembrie 2014, doi profesori de la Colegiul tehnic “Ioan
C.Stefanescu”-Iasi au participat la prima reuniune de lucru din cadrul proiectului de
parteneriat strategic “Interactive Catering and Tourism: a European Approach” (20141-CZ01-KA201-002130). Reuniunea de lucru a avut loc sediul institutiei coordonatoare de
proiect,.Střední průmyslová škola Otrokovice (Otrokovice,Cehia)

Urmatoarea reuniune de proiect, va avea loc la Colegiul tehnic “Ioan C.
Stefanescu”-Iasi, in perioada 11-13 februarie 2015.

