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Řecko (ECTE) zahájilo Pilotní testování 

v červnu 2021. Kvůli COVID-19 restrikcím 

byly všem účastníkům předem (květen 

2021) rozdány materiály a instrukce 

k registraci, detaily o použitých metodách 

a další důležité informace. Celkově lze 

Pilotní testování považovat za úspěšné. 

Vyskytly se drobné problémy, které bylo 

možno očekávat. 

 

3. června 2021 řecký partner, ECTE, 

zorganizoval jednodenní online školící 

workshop.  

 

Školení pro koordinátory facilitátorů bylo velmi 

důležité. Ujasnilo vizi a pomohlo pochopit 

obsah Modulů, které byly tvořeny jednotlivými 

partnery. Také, krok za krokem, poskytlo 

návod na to, jak jednotlivé Části představit 

svým účastníkům nadcházejícího Pilotního 

testování. 

 

Workshopu se zúčastnili všichni partneři 

konsorcia a vybraní lektoři, kteří představili 

svůj přístup k prezentaci tématu. 

ČESKÁ REPUBLIKA (Handy Club Ostrava) 

zahájila Pilotní testování v červnu 2021.  

Vstupní aktivita, tj. jednodenní seminář se 

uskutečnil v úterý 29. června 2021.  

Testované materiály byly následně 

poskytnuty všem účastníků, ti je prošli a 

poskytli souhrnnou zpětnou vazbu. Poslední 

účastník pilotního testování dokončil 

své hodnocení ve středu 7. července 2021.  
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Školící workshop pro 
koordinátory facilitátorů 
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 Po několika měsících, kdy restrikce spojené s 

COVID-19 znemožnily cestování se situace 
uvolnila a projektové konsorcium se konečně 
mohlo sejít a prodiskutovat potřebné 
záležitosti. Meeting proběhl v termínu 22. a 
23. července 2021 ve městě Rethymno na 
Krétě. 
 
Konsorcium v Rethmynu uspořádalo setkání, 
jehož součástí byly: diskuse o pokrocích 
v projektu od posledního setkání a v průběhu 
pandemie COVID-19, zprávy z národního 
Pilotního testování a další postup při 
implementaci projektu. 

Italští partneři (obec Tusa, New Horizons) 
využili možnosti zorganizovat klasický 
seminář, tj. za osobní přítomnosti. 15 
účastníků z oblasti turismu a pohostinství 
vyzkoušelo online kurz na zdokonalování 
dovedností, zúčastnilo se testu, obdrželo 
certifikáty a poskytlo feedback 
prostřednictvím online formuláře. 

Rumunský partner (Rogepa) zahájil Pilotní 
testování 25. června 2021. Poslední 
účastník dokončil testování 29. června 
2021. Všechny otázky a odpovědi byly 
v rumunštině. Dotazník byl složen 
z otevřených i uzavřených otázek, přičemž 
většina otázek byla uzavřených 
s pětistupňovou odpovědní škálou. 

Španělský partner (Euro-FUE – Fundación 
Universidad Jaume I) pořádal 2 semináře: 
13. července – s první polovinou účastníků 
a 16. července - s druhou polovinou 
účastníků. Oba semináře se kvůli COVID-
19 restrikcím konaly online. Všichni 
účastníci byli v rámci semináře požádáni o 
zaregistrování na platformě projektu 
RESTAT. Zde mohli podrobně prozkoumat 
její obsah a vyzkoušet její funkčnost. 

Semináře v rámci 
Pilotního testování – 
Přehled (pokračování) 

4. mezinárodní setkání 
v Rethymnu na Krétě  
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„Místní“ konference k projektu RESTAT se 
konala v prostorách ECTE (Papanastasiou 3, 
Rethymno, Kréta, Řecko) 30. září 2021 a byla 
zorganizovaná v souladu s COVID-19 
opatřeními.  

Konference byla zahájena prezentací ECTE o 
dosud vytvořených materiálech, výstupech 
projektu a funkčnostech platformy (IO1-IO4). 
Mezi zaregistrovanými účastníky byly 2 osoby, 
které vystoupily se svými prezentacemi 
týkajícími se platformy a podělily se o vlastní 
pohled na využití výukových materiálů a 
dopady školení na vlastní organizaci. 

4. mezinárodní setkání se 
bude konat ve Španělsku 

Čtvrté mezinárodní setkání se má konat 
v Castellónu ve Španělsku v říjnu 2021.  

Hlavními cíli setkání bude prodiskutování 
postupu prací na výstupu IO4 – Podpora 
zaměstnanosti a pracovní mobility 
profesionálů v cestovním ruchu. Dále také 
dohodnutí kroků, jak nastavit a implementovat 
Nástroj kariérního poradenství (metody 
profilace, analýza pracovních míst, vývoj 
metod kariérního párování).  

Všem účastníkům, zejména personálu 
hotelů (manažerům, zaměstnancům) 
a studentům cestovního ruchu, byly 
rozdány propagační brožury informující o 
projektu (v řečtině). 

První „místní“ konference 
projektu RESTAT pořádaná 
v Řecku 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 


