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Un workshop online de o zi a fost organizat de 

partenerul grec al proiectului, ECTE, la data de 

3 iunie 2021. 

 

Ghidul facilitatorilor este important pentru că 

oferă partenerilor o imagine clară a modulelor 

în dezvoltarea cărora nu au participat în mod 

direct. Ghidul conține și un ghid pas cu pas 

care explică prezentarea fiecărei unități. 

 

La workshop au participat reprezentanți ai 

tuturor partenerilor, în mod deosebit, formatorii 

care vor prezenta cursurile Restat către 

cursanții locali 
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Workshopurilor de Training 

 

ECTE, partenerul grec, a inițiat testarea pilot 
în iunie 2021. Datorită restricțiilor COVID-19 
toți participanții au primit materialele și 
detaliile de autentificare, împreună cu alte 
materiale utile încă din mai 2021, înainte de 
perioada de testare. 
Per total testarea pilot a fost un succes, chiar 
dacă a devoalat mici erori și probleme care 
erau, în viziunea partenerilor, de așteptat. 

Handy Club Ostrava, din Republica Cehă a 

inițiat testarea pilot printr-un seminar 

organizat pe parcursul zilei de 29 iunie, după 

care materialele au fost testate individual de 

participanți. Ca pas final, a fost colectat 

feedback-ul participanților. Ultimul 

participant a finalizat testarea materialelor și 

evaluarea la data de 7 iulie 2021. 
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După multe luni în care călătoriile 
internaționale au fost restricționate, partenerii 
au reușit să se reunească și să discute 
diferitele aspect ale proiectului în Rethymno, 
Creta pe 22 și 23 iulie. 
 
S-a reușit o întâlnire creative care a inclus 
discuții despre progresul proiectului de la 
ultima întâlnire transnațională, rezultatele 
testelor pilot organizate în diferitele țări și 
ordinea pașilor viitori de implementare.  

Testarea Pilot a 
Workshopurilor de 
Training (continuare) 

A 4-a întâlnire 
transnațională în 
Rethymno, Creta 

Municipalitatea din Tusa și New Horizons, 
partenerii italieni au format un grup de 15 
profesioniști din industria hotelieră și 
ospitalieră, care, prin prezență fizică, au 
testat cursul online de îmbunătățire a 
cunoștințelor, au obținut certificatele 
aferente și ne-au furnizat feedback prin 
intermediul Formularului online de 
Evaluare. 

Rogepa, partenerul din România, au 
început testarea pilot pe data de 25 iunie 
2021, process care s-a încheiat la data de 
29 iunie 2021. Toate întrebările și 
răspunsurile au fost revizuite în Limba  
Română. Chestionarul de evaluare, care 
conține atât întrebări deschise și închise a 
fost completat de toți participanții. 

Euro-FUE - Fundación Universitat Jaume I, 
partenerul din Spania, a organizat 2 
workshopuri, la data de 13 iulie și 16 iulie 
2021. Workshopurile au fost organizate 
online datorită restricțiilor impuse de 
pandemia COVID-19. Pe parcursul 
Workshopurilor de testare pilot, paricipanții 
s-au înregistrat pe platforma RESTAT, au 
explorat conținutul disponibil și modul de 
funcționare. 
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A 4-a întâlnire 
transnațională va fi 

organizată în Spania 

Primul eveniment de 
multiplicare (diseminare) 
organizat în Grecia. 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Evenimentul de multiplicare RESTAT a fost 
organizat în curtea Centrului European de 
Training pentru Angajare (Papanastasiou 3, 
Rethymno, Creta, Grecia), la 30 septembrie 
2021, conform cu regulamentele dictate de 
COVID-19. 

După prezentarea ținută de ECTE a 
materialelor disponibile și a funcțiunilor viitoare 
a platformei (IO1-IO4), 2 dintre participanți, 
care erau deja înregistrați pe platformă, au 
oferit propriile impresii și sugestii pentru 
materialele de formare și platforma RESTAT.  

Participanții care erau, în majoritate, 
angajați ai hotelurilor și studenți în turism 
au primit broșuri promoționale în Greacă, 
menită să-i informeze despre 
funcționalitățile oferite prin proiect. 

A 4-a întâlnire transnațională va fi organizată 
în Castellón, Spania, în Octombrie 2021. 

Obiectivele principale ale întâlnirii sunt legate 
de discutarea progresului Outputului 
Intelectual 4, Sporirea Angajabilității și 
Mobilitatea Profesională a anagajaților din 
turism. Se va pune accent pe modalitățile de 
implementare a materialelor de formare 
(Metoda de Profiling, Analiza joburilor, 
dezvoltarea metodei de Career-Matching. 


