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Hiter odziv na preprosta vprašanja, kot
na primer pri naročanju jedi z jedilnega
lista v tuji državi, pogosto vodi do
uporabnikovega
zadovoljstva
in
spodbuja medkulturno razumevanje.

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

Z vse večjo mobilnostjo narašča v
turizmu potreba po kakovostnem
sporazumevanju z ljudmi iz drugih držav
in kulturnih območij ter po posredovanju
podatkov s pomočjo sodobnih medijev.
Do znanja tujega jezika ne vodi le
preprosto učenje slovnice in besedišča,
temveč izkustveno učenje in aktivna
uporaba besedil, slik in besednih zvez.

Trajanje projekta:
OKTOBER 2012— SEPTEMBER 2014

INTERACTIVE
LEARNING
EXPERIENCE
Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. Vsebina publikacije je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

www.ecuisine-project.eu

eCuisine je model za interaktivno
učenje, katerega cilj je izboljšati
sporazumevanje med gostom in
strežnim osebjem v gostinstvu ter hkrati
povečati zanimanje za narodno kuhinjo
partnerskih držav z medkulturnega
vidika.
Izbrane specialitete avstrijske kuhinje in
kulinarične dobrote partnerskih držav
bomo predstavili v besedi in sliki ter jih
kot besedilne module vključili v program
e-učenja. Le-tega bomo dopolnili z
razvojem in uporabo prototipov aplikacij
za mobilne naprave v gastronomiji in
gostinstvu.

DODANA VREDNOST

REZULTATI

zap regijo

program za učenje jezika

ozaveščenost in priznavanje
tradicionalne kuhinje

hiter in enostaven dostop
do informacij
slikovno gradivo za različne
predstavitve
h gostom usmerjena storitev zaradi
izboljšanih jezikovnih spretnosti

za izobraževalne ustanove
inovativno učenje jezika z novimi
tipi učnega gradiva
praktične medkulturne izkušnje

interaktivna orodja za e-učenje

PARTNERJI

program za usposabljanje
učiteljev

PRIMROSE PUBLISHING [UK]
www.2clix.net
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smiseln pristop h kulinariki

za gostinski sektor

UNTERNEHMENSBERATUNG
HEFFETER [AT]
www.heffeter.com

mobilne aplikacije

strokovna usposobljenost strežnega
osebja

KOORDINATOR

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

TRAJNOST
Trajnost v turizmu pomeni
priznavanje in spoštovanje drugih kultur.
eCuisine prispeva k razumevanju narodne
kuhinje kot kulturnega bogastva z
oblikovanjem opisov jedi za dijake, turiste
in zaposlene na gastronomskem
področju.

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

Partnerstvo z mednarodnimi
oblikovalci računalniških orodij povezuje
izobraževanje z gospodarstvom.
Aplikacije za pametne telefone pa
predstavljajo sodoben pristop k učenju
tujih jezikov za naše ciljne skupine.
eCuisine tako bistveno prispeva k
medkulturnemu razumevanju na
področju turizma.

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

www.ecuisine-project.eu

