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· Прв транснационален состанок лице в лице организиран од EDITC во Никозија (Кипар) на 28-29 

март 2022 година. 

· Втора транснационална средба лице в лице, организирана од Самеримпекс Импулси во Скопје 

(Северна Македонија) на 6-7 јули 2022 година. 

· Трета транснационална средба лице в лице организирана од Fundación Equipo Humano во 

Валенсија (Шпанија) на 1-2 септември 2022 година. 

· Четврта транснационална средба лице в лице организирана од Универзитетот Акдениз во 

Анталија (Турција) на 3-4 ноември 2022 година. 

· Развој на интелектуалните резултати на проектот. 

НАЈЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ 
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HORECA4VET Е… 

Европски проект кој има за цел да развие валидација и сертификација на модел кој ќе биде 

неопходен материјал за дизајнирање на идните курсеви и програми за обука за 3 модули: 

· Креирање на вкусови и декорирање на јадења; 

· Раководење со кујна; 

· Менаџмент во HORECA индустријата. 

IO6. HORECA4VET ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ - НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЈА  

Оваа научна публикација ќе послужи како презентација на добрите практики развиени од страна 

на партнерите во рамките на проектот HoReCa4VET. 

 

Главната цел на оваа публикација е да обезбеди трансфер на резултатите од проектот и добри 

практики, идентификувани во текот на проектот, до пошироката публика. 

 

Публикацијата ќе служи и за едукативни и за промотивни цели. Притоа, тоа ќе вклучи сеопфатен 

опис на искуството стекнато во текот на имплементацијата на HoReCa4VET, како и главните 

излезни параметри и резултати од проектот. 

 

Ќе ги нагласи најдобрите практики во HORECA индустријата; методи за привлекување и 

ангажирање на целната група по прогресивен пат на учење за подобрување на клучни вештини и 

компетенции; проектни резултати и други практични информации. 

 

Како промотивна алатка, овој интелектуален резултат ќе се состои од книга која ќе може да допре 

до пошироката публика во земјите учеснички на нашиот проект, како и во другите европски земји. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕДБА ВО АНТАЛИЈА 

На 3-4Ê ноемвриÊ 2022Ê година, се одржа четвртиот транснационален состанок лице в лице на 

Универзитетот Акдениз, во Анталија (Турција). 

 

Во принцип, состанокот се фокусираше на моделите за валидација и за сертификација што ќе се 

користат во HORECA секторот. Покрај тоа, партнерите разговараа за поединостите околу 

финалната конференција, која ќе се одржи во Краков (Полска) во првата половина на 2023 година 

(датумите ќе бидат потврдени). 

Понатаму, партнерите почнаа да ги планираат и одредуваат темите за научните публикации кои 

секој партнер треба да ги има готови пред крајот на годината, а кои ќе бидат презентирани за 

време на завршната конференција. 

На крајот од состанокот на проектот, партнерите на HoReCa4VET го посетија и одделот за 

гастрономија на Универзитетот Акдениз. 
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ПРЕТСТОЈНИ АКТИВНОСТИ 

Следните чекори што треба да се следат се: 

· Продолжување со развојот на резултатите 3, 4, 5 и 6, кои се однесуваат на моделите за 

валидација и сертификација, платформата за е-учење, како и научните публикации. 

· Одржување на настани за промоција на резултатите од страна на секоја партнерска 

организација. 

· Подготовка на научни публикации. 

· Организација и прослава на завршната конференција на проектот HoReCa4VET. 
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Координатор 

Партнери 

This project has been funded with support from the European Commission. The publica on [communica on] re-
flects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the informa on contained therein.  

КонтактÊинформации: 
 
POLAND:ÊÊSTOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I EDUKACJI 
Веб-страница :  - 
 
POLAND:ÊEVACO  
Веб-страница : www.evaco.com.pl 
 
CYPRUS:ÊEDITC LTD 
Веб-страница : www.editc.eu 
 
TURKEY:ÊAKDENIZ UNIVERSITY  
Веб-страница : www.akdeniz.edu.tr 
 
SPAIN:ÊÊFUNDACIÓN EQUIPO HUMANO (FEH)  
Веб-страница : www.fundacionequipohumano.es 
 
THEÊREPUBLICÊOFÊNORTHÊMACEDONIAÊ:ÊÊSAMERIMPEKS IMPULSI DOO  
Веб-страница : www.impulsi.com.mk 

Learn more about the project at h ps://horeca.projectsgallery.eu/ 


