KONTEKSTS

KONTAKTI

Ļoti bieži tā ir tūlītēja atbilde uz
„vienkāršiem” jautājumiem, piemēram,
kad pasūtam ēdienu no ēdienkartes
citā valstī. Tas veicina klientu
apmierinātību
un
starpkultūru
saprašanos.

UNTERNEHMENSBERATUNG HEFFETER
Pöllach 79
A – 5340 St. Gilgen
unternehmensberatung@heffeter.com
www.heffeter.com

Palielināta mobilitāte izvirza vēlmi prast
kvalitatīvi sarunāties ar cilvēkiem no
citām valstīm un kultūrām, un nodot
tālāk informāciju, izmantojot jaunus
līdzekļus. Valodas prasme no vienkāršas
gramatikas un vārdu krājuma apgūšanas
pārtop par uz pieredzi balstītu
mācīšanos, aktīvi izmantojot tekstu
moduļus, attēlus un frāzes.

Projekta norises laiks:
OKTOBRIS 2012— SEPTEMBRIS 2014

INTERACTIVE
LEARNING
EXPERIENCE
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

www.ecuisine-project.eu

„eCuisine” ir interaktīvas mācīšanās
modelis, kas izveidots, lai veicinātu
profesionālas sarunas starp viesiem un
viesmīlības
jomas
apkalpojošo
personālu un rosinātu partnervalstu
nacionālo ēdienu iepazīšanu.
Izvēlētie Austrijas nacionālie ēdieni,
kā arī partnervalstu raksturīgākie ēdieni,
tiks aprakstīti, ilustrēti un kā teksta
moduļi iekļauti e-mācību programmās.
Papildus mācību programmām tiks
izveidotas un īstenotas aplikācijas
mobilajām ierīcēm, kuras paredzētas
lietošanai gastronomijas un ēdināšanas
servisa jomā.

IEGUVUMI

GALA PRODUKTI

Reģionam/ rajonam

KOORDINATORS
UNTERNEHMENSBERATUNG
HEFFETER [AT]
www.heffeter.com

mobilās aplikācijas

Apkalpojošā personāla profesionālās
kvalifikācijas celšanās

valodu mācīšanās programma

Tradicionālās virtuves iepazīšana un
tās pievilcības apzināšanās

interaktīvas mācīšanās līdzekļi

PROJEKTA PARTNERI

skolotāju tālākizglītības

PRIMROSE PUBLISHING [UK]
www.2clix.net
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Saprātīga attieksme pret ēdienu
kultūru

Viesmīlības jomai
Ātra un viegla piekļuve informācijai
Iespēja individuāli demonstrēt
vizualizētus produktus
Uz klientu- orientēts serviss
pateicoties pilnveidotām valodas
zināšanām

Izglītības iestādēm
Inovatīva valodu mācīšanās,
izmantojot jauna veida mācību
materiālus
Praktiskas starpkultūru pieredzes
iegūšanas iespēja

TOURISMUSSCHULEN SALZBURG
KLESSHEIM [AT]
www.ts-salzburg.at

ILGTSPĒJĪBA
Ilgtspējība tūrismā nozīmē citu
kultūru apzināšanos un cienīšanu.
Projekts „eCuisine” palīdz attīstīt
sapratni par nacionālo virtuvi kā
kultūras vērtību, izveidojot ēdienu
aprakstus tiem, kas mācās valodu, kā arī
tūristiem un gastronomijas jomas
personālam.

VILNIAUS KOLEGIJA [LT]
www.viko.lt
BIZNESA AUGUSTSKOLA TURIBA [LV]

www.turiba.lv
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SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM CELJE [SI]
www.ssgt.si
TOURISM AND CATERING SCHOOL
DUBROVNIK [HR]
www.tusdu.hr

Sadarbība ar starptautiskiem
programmatūru veidotājiem sasaista
izglītību ar nozari.
Aplikācijas
viedtālruņiem
nodrošina
mūsu
mērķauditorijai piekļuvi laikmetīgai,
modernai mācību bāzei. Tādējādi,
projekts „eCuisine” būtiski sekmē
starpkultūru saprašanos tūrismā.

GMS HUTTER GmbH & CO KG [AT]
www.gms.info

www.ecuisine-project.eu

