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Dažnai tai yra greitas atsakymas į
paprastus klausimus, tokius kaip
užsisakant patiekalus iš valgiaraščio
užsienyje,
kas
atskleidžia
klientų pasitenkinimą ir tarpkultūrinį
supratimą.

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

Dėl didėjančio mobilumo atsiranda
poreikis kokybiškai bendrauti su
žmonėmis iš užsienio, pažinti jų
kultūrą ir perteikti informaciją
naudojantis naujomis visuomenės
informavimo priemonėmis. Keičiasi
kalbos vartojimas iš elementarios
gramatikos ir žodyno mokymosi į
mokymąsi
paremtą
patirtimi,
p ritaikant
teksto
mod eliu s,
paveikslėlius ir frazes.

Projekto trukmė:
OCTOBER 2012— SEPTEMBER 2014

INTERACTIVE
LEARNING
EXPERIENCE
Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

www.ecuisine-project.eu

“eCuisine”
tai
interaktyvaus
mokymosi
metodas,
skatinantis
profesinius pokalbius su svečiais ir
personalu svetingumo srityje ir
inicijuojantis partnerių nacionalinės
virtuvės tarpkultūrinį supratimą.
Bus aprašyti, iliustruoti ir kaip tekstų
modeliai integruoti į elektroninę
mokymosi programą austrų virtuvės
atrinkti patiekalai ir šalių partnerių
kulinariniai ,,stebuklai”. Papildomai
programa bus pritaikyta naudotis
mobiliaisiais telefonais gastronomijos
ir maitinimo įstaigose.

PANAUDOJIMAS

NAUDA

mobiliųjų telefonų programos

Regionui

kalbos mokymosi programa

aptarnavimo personalo profesinė
kvalifikacija
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protingas požiūris į maisto kultūrą

greitas ir lengvas informacijos
prieinamumas
produktų vizualiniai pristatymai
orientuotas į klientus aptarnavimas
dėka pagerėjusių kalbos įgūdžių

mokomosios programos

praktinė tarpkultūrinė patirtis

PROJEKTO PARTNERIAI
PRIMROSE PUBLISHING [UK]
www.2clix.net
TOURISMUSSCHULEN SALZBURG
KLESSHEIM [AT]
www.ts-salzburg.at

DARNA
Darna turizme reiškia supratimą
ir pagarbą kitoms kultūroms. “eCuisine“
padeda plėtoti supratimą apie virtuvę
kaip kultūrinį turtą, taip sukuriant
žodinius patiekalų apibūdinimus kalbą
besimokantiems studentams, turistams
ir gastronomijos srities personalui.

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

www.turiba.lv
Photo: TS Klessheim

Mokymo įstaigoms
novatoriškas kalbos mokymasis
naudojant naują mokymosi medžiagą

UNTERNEHMENSBERATUNG
HEFFETER [AT]
www.heffeter.com

interaktyvios e-mokymosi
priemonės

tradicinės virtuvės supratimas ir
patrauklumas

Svetingumo sričiai

KOORDINATORIUS

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

Partnerystė su tarptautiniais
programinės įrangos kūrėjais padeda
susieti mokslą ir pramonę. Programos
įdiegtos išmaniesiems telefonams leidžia
naudotis naujausia mokymosi medžiaga
skirta tikslinėms grupėms. Todėl
“eCuisine“ yra svarbus indėlis į turizmo
tarpkultūrinį. supratimą.

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

www.ecuisine-project.eu

