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Prezentul document descrie PROGRAMUL ș i  RAPORTUL celui de-al treilea 
eveniment de schimb de studenț i pe termen scurt ș i al trei lea eveniment de 
formare operațională comună a personalului ș i face parte din IO5 „Setul de 
instrumente, programe și rapoarte ale schimbur ilor pe termen scurt de 
studenț i”.  

Pe lângă o prezentare a Programului ș i a Calendarului act ivi tăț i lor de formare 
pentru l ivrarea Modulului 4 de Formare privind tur ismul accesibi l,  Raportul 
conține o descriere a act ivităț i lor de formare desfășurate și evaluări le 
exper ienței de formare de la formatori,  studenț i și reprezentanți ai partener ii  
tehnici de proiect.  

Cuvinte cheie: turism accesibil,  instruire, evaluarea accesibilității ,  
furnizarea de informații  despre accesibilitate, Cazare, Restaurant și  
Catering, M.I.C.E și agenții  de tur ism 
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Program de prezentare și instruire  

 „Al treilea schimb de studenț i pe termen scurt” și „Al trei lea eveniment comun 
de formare operațională a personalului” au fost planif icate iniț ia l ca un singur 
eveniment de formare față în față care urmau să f ie organizate la ESHOB din 
Barcelona. Din păcate, din cauza pandemiei de Covid -19, evenimentul a fost din 
nou organizat în modul s incron virtual ș i a avut loc în săptămâna 14 -18 februarie 
2022. La fel ca și în cea de-a doua mobil i tate ,  elevi i și profesori i din f iecare școală 
parteneră au part ic ipat la acest eveniment de formare prin f recvent area cursur i 
onl ine, toț i împreună din școl i le lor.  

 Evenimentul de formare a fost axat pe cel de -al patrulea modul de formare 
privind tur ismul accesibi l,  dezvoltat de proiectul GWB , ca parte a celui de-al doi lea 
Intel lectual Output IO2:  

MODULUL 4 - Evaluarea accesibilității  și furnizarea de informații  despre 
accesibilitate 

 ESHOB a fost partenerul pr incipal,  precum și gazda „virtuală”  a 
evenimentului,  iar organizarea act ivităț i lor a fost similară cu cea a schimbur i lor 
anterioare.  

Prelegeri le ș i act ivităț i le de susținere au avut loc în cadrul sesiunilor de dimineaț ă 
și după-amiază și la toate au part ic ipat în comun 24 de elevi din școl i le partenere 
de proiect,  reprezentanți ai celor lalț i partener i de proiect ș i vorbitor i externi invitaț i.  
 Cei 24 de elevi part icipanți au fost diferiț i  de cei care au luat parte la pr imele 
două schimburi,  dar au fost deja introduși în subiectele generale ale tur ismului 
accesibi l de către profesorii ș i însoț itori i  lor care i -au precedat și care le -au 
împărtășit  ceea ce au învățat în t impul cursului ,  pr imelor două mobil ităț i .  

 Spre deosebire de evenimentele de formare anter ioare, în acest caz 
elaborarea și testarea la clasă a conț inuturi lor Modulului 4 ,  nu au fost efectuate de 
profesorii școli lor partenere, pentru a completa pregăt irea lor  teoret ică, c i au fost 
real izate de personalul ENAT. 

 Așadar, în acest caz, cadrele didact ice au part ic ipat la evenimentul de 
formare în cal itate de cursanț i ( împreună cu studenț i i lor),  asistând la prelegeri le 
susținute de ENAT și part ic ipând la act ivitatea de evaluare a accesibil i tăț i i  
facil i tăț i lor tur ist ice locale, alese ca act iv itate pract ică de îmbogățire a lecț i i lor 
teoret ice.  

 Această abordare diferită a venit  din faptul că Modulul 4 este axat pe 
evaluarea accesibi l i tăț i i  facil i tăț i lor tur ist ice, ceea ce necesită o cunoaștere 
teoret ică și pract ică  a temei dezvoltate .  Din păcate, din cauza Pandemiei,  
pregătirea cadrelor didactice desfășurată în cadrul evenimentului d e formare 
comună a personalului a fost doar teoret ică fără posibi l i tatea de a experimenta o 
act ivitate de evaluare a accesibi l i tăț i i  pe  teren. Prin urmare, profesorii ar f i avut 
dif icultăț i în dezvoltarea completă a subiectelor ș i def inirea act ivităț i lor pract ice de 
evaluare a accesibi l i tăț i i  care să susțină conținutur i le teoret ice.  

 Pe lângă o introducere generală, reprezentanți i ENAT și -au concentrat 
pregătirea pe sectoarele selectate ale lanțului de aprovizionare turist ică: Cazare, 
Restaurant și Catering, M.I.C.E și Agenții  de Turism.  

Pentru a îmbogăți ș i aprofunda cunoșt ințele teoret ice cu act ivitate pract ică, 
necesară în acest caz mai mult ca nic iodată, a fost organizată o evaluare a 
accesibi l i tăț i i  în domeniul dotări lor turist ice locale.  

 Partener i i au decis ca profesorii ș i studenți i să efectueze evaluăr i de 
accesibi l i tate a unor facil i tăț i tur ist ice aparț inând celor trei sectoare anal izate (un 
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hotel,  un restaurant, o agenție de tur ism și o sală de conferințe) cu sprij inul 
experț i lor evaluator i local i.  

 În plus, profesorii ș i studenț i i au fost rugați să transfere și să sistematizeze 
toate informați i le colectate într -un Ghid de acces.  

 În acest scop, un instrument de colectare simplif icat (bazat pe instrumentul 
de colectare Pantou) a fost pregătit  și furnizat de ENAT împreună cu un șablon 
pentru Ghid de acces elaborat de WATTAJOB.  

 Cu spr ij inul valoros al evaluator i lor externi cu expe r iență, act ivităț i le de 
evaluare a accesibi l i tăț i i ,  precum și elaborarea Ghidur ilor de Acces s -au desfășurat 
cu interes și angajament de către profesori ș i elevi,  care le -au apreciat,  după cum 
reiese din feedback-ul cules la f inalul mobi l ităț i i  e levilor .  

 Pe lângă ENAT, WATTAJOB a fost implicat act iv în t impul acestui schimb de 
studenț i și în co -proiectarea elementelor Misiunii 4 a aplicaț iei web bazate pe 
jocuri GWB împreună cu studenți i ș i profesori i.  

 În cele din urmă, doi experț i/mărtur i i externi au fos t invitaț i să vorbească 
despre exper iențele lor : Pieter Ghijsels ,  consi l ier pentru pol i t ici de turism 
accesibi l la VisitFlanders și Mariona Vilanova ,  interpret în l imbajul semnelor 
catalan.  

 În ceea ce pr ivește schimburi le de studenți anter ioare, ult ima zi  a fost în 
mare parte dedicată evaluăr ii rezultatelor  învățări i elevi lor și colectări i feedback -
ului profesor ilor,  studenți lor ș i partener ilor despre exper iența de formare.  

 În paginile următoare, după programul act ivităț i i  de formare, este oferită o 
descr iere mai detal iată a act ivităț i lor desfășurate în cadrul evenimentului de 
formare de 5 zi le, urmată de un raport detal iat al evaluăr i lor experienței de formare 
de către formatori,  studenț i și reprezentanți.  a parteneri lor tehnici care au 
part ic ipat la even imentul de formare.  

 Toate prezentăr i le PPT pregătite de formatori ș i vorbitor i i invitaț i vor f i 
disponibi le ca parte a IO2 - Module de formare privind tur ismul accesibil.  

 După implementarea celui de -al trei lea schimb, elevi i din f iecare școală care 
au part icipat la cel de-al treilea schimb au raportat colegi lor care au part ic ipat la 
primele două schimburi ceea ce au învățat și le -au arătat cum să real izeze un 
sondaj de accesibi l i tate și să pregătească un Ghid de accesibi l i tate.  

 Studenți i i ta l ieni de la IPSEOASC Assisi au desfășurat această act ivitate de 

raportare în data de 28 apr il ie 2022 ,  studenți români de la Colegiul Economic 

„Gheorghe Dragos” în data de 1 apri l ie 2022, studenți spaniol i de la ESHOB în data 

de 4 mai 
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ORARUL CURSULUI DE INSTRUIRE  

Ziua întâi –  14 February  

Bun ven it  ș i  desch idere  

MODUL 4 –Evaluar ea 
acces ibi l ităț i i  ș i  
furn izarea de 
in formaț i i  despre  
acces ibi l itate  

Aplicaț ie  web  GWB bazată 
pe jocur i  

9h00-9h15  9h15-9h45  9h45-10h45  11h00-12h30  

Salutarea  part ic ipanț i lor  

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Iñaki  
Gorost iagaHeadmaster of  
ESHOB 

Prezentar ea progr amului  
even im entu lu i  de 
formar e  

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Prezentar ea elev i lor  
part ic ipanț i  

IPSSEOASC Ass is i  

ESHOB 

Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

 

Temat ica LU1 

Pr ivi re  de ansamblu  

Prezenta re  ș i  
act iv ităț i  

Ivor Ambrose,  ENAT  

Prezentar ea ap licaț ie i  web 
bazate pe  jocur i ,  
demonstr aț ie  r ap idă ș i  
colectar e de feedback  

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  Car l i ,  

WATTAJOB  

MODULE 3 –  Evaluarea acces ibi l ităț i i  ș i  furn izarea de 
in formaț i i  despre  acces ib i l itate  

Act iv itate de  evaluar e a  acces ib i l ităț i i  

14h00-15h00  15h00 -16h00  

Temat ica LU2 

Evaluarea acces ib i l i tăț i i  ș i  fur nizarea de  inform aț i i  
despre acces ib i l i tatea în  ser v ic i i le  de cazare  

Prezentar e ș i  act iv ităț i  

Kater ina Papamicha i l ,  ENAT 

Plan if icarea eva luăr i i  acc es ib i l ităț i i  

Act iv itate  o f f - l ine  care impl ică,  în  propria  școală,  
e lev i  ș i  p ro fesor i  a i  IPSSEOA Assis i ,  ESHOB,  Col .Ec .  
„Gheorghe Dragoș”  cu  spr i j inul  onl ine a l  parteneri lo r  
tehnic i  ș i  a l  experț i lo r  evaluatori  :  Cr i st ina Călu ianu ,  
Maria  Ste l la  Minut i  and E l ena Sa las Pastor  

Ziua a Doua –  15 Februarie  

MODULE 3 –Ser vir ea 
cl ienț i lor  cu cer ințe 
spec i f ice de  acces  

Aplicaț ie  web  GWB 
bazată pe jocur i  

Vorb itor i  inv itaț i  -  
mărtur i i  

Act iv itate de  evaluar e a  
acces ibi l ităț i i  

9h00-10h00  10h00-11h30  11h45-12h 30 14h00-16h30 

Temat ica LU3  
Evaluarea acces ib i l i tăț i i  
ș i  l ivrar ea de infor maț i i  
despre acces ib i l i tate în  
Ser v ic i i  ș i  Restaurante  

Prezentare ș i  act iv ităț i  

Emil iano Deferrari ,  ENAT  

Act iv itate de  co -
proiectare  pentru 
implementar ea apl icaț iei  
web  

Modulu l  4  

Alice  F ia schi ,  Gabrie le  
Carl i ,  

WATTAJOB  

  "Eșt i  acces ibi l?” –  În  
căutar ea r ăspunsu lu i  
corect  

Pieter Ghi j se ls ,  
Access ib le  Tourism 
Pol icy Adv isor at  
Vis i tF landers  

 

Exerc iț iu  pract ic  gh idat  de 
eva luare  a acces ib i l ităț i i  la  
unităț i le  tur is t ice  locale   

Act iv itate  o f f - l ine  de  teren 
care impl ică  studenț i  ș i  
profesori  a i  IPSSEOASC 
Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
„Gheorghe Dragoș”  cu  
spri j inu l  experț i lo r  
evaluatori :  
 Cr i st ina Călu ianu ,  Mar ia  
Ste l la  Minut i  and  
 E lena Salas Pastor  
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Ziua a treia–  16 Februarie     
 

MODUL 3 –Ser vir ea 
c l ienț i lor  cu cer ințe 
spec i f ice de  acces  

Aplicaț ie  web  GWB 
bazată pe jocur i  

Vorb itor i  inv itaț i  -  
mărtur i i  

Act iv itate de  evaluar e a  
acces ibi l ităț i i  

9h00-10h00 10h00-11h30  11h45-12h 30 
14h00-16h30 

Temat ica LU4  
Evaluarea acces ib i l i tăț i i  
ș i  furn izarea de 
in formați i  despre  
acces ibi l itate în  sectoru l  
agenț i i lor  de tur ism și  
MICE 

Prezentar e ș i  act iv ităț i  

 
Annagrazia  Laura,  ENAT  

Act iv itate de  co -design  
pentru implementarea 
apl icaț ie i  web Module 4  

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  
Carl i ,  

WATTAJOB  

Per soanele surde 
vazute pr in  och ii  
traducatoru lui  de 
l imbaj  al  semnelor  

Mariona V i lanova ,  
ESHOB teacher and 
Cata lan S ign  L anguage 
interpreter  

 

Exerc iț iu  pract ic  gh idat  de 
eva luare  a acces ib i l ităț i i  la  
unităț i le  tur is t ice  locale  

Act iv itate  o f f - l ine  de  teren 
care impl ică  studenț i  ș i  
profesori  a i  IPSSEOASC 
Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
„Gheorghe Dragoș”  cu  
spri j inu l  experț i lo r  
evaluatori :  

 Cr i st ina Călu ianu ,  Mar ia  
Ste l la  Minut i  and E lena 
Salas Pastor  

Ziua a patra –  17 Februarie   

 Act ivi tate de evaluare  a acces ib i l ităț i i   

9h00-11h00  11h30-12h 30 14h00-16h30 

Exerc iț iu  pract ic  gh idat  de eva luare a acces ib i l i tăț i i  
la  un ităț i le  turist ice  locale  
Act iv itate  o f f - l ine  de  teren care impl ică studenț i  ș i  
profesori  a i  IPSSEOASC Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
„Gheorghe Dragos”  cu  spr i j inul  expertu lu i  evaluator  
:  Cr i st ina Căluianu ,  Maria  Ste l la  Minut i  and E lena 
Salas Pastor  

Compi larea Ghiduri lor  de Acces  

Act iv itate  o f f - l ine  care impl ică,  p ropr ia  școală,  e lev i  
ș i  profesor i  a i  IPSSEOASC Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
„Gheorghe Dragoș”  cu  spr i j inul  onl ine a l  parteneri lo r,  
experț i lo r  evaluatori  ș i  WATTAJOB  

 

Ziua a cincea – 18 Februarie  

Act iv itate de  evaluar e a  
acces ibi l ităț i i  

Teste f ina le  ș i  feedback  Conc luz i i  

9h00-10h30 10h30-11h00  11h15-12h00  12h00-12h 30 

Prezentar ea Ghidur i lor  de 
Acces de către studenți  

IPSSEOASC Ass is i  
ESHOB  
Col .Ec .  “Gheorghe  Dragos”  

Testu l  de ve r i f icare  
cunoșt intelor  ap l icat  
elevi lor  

Feedback -u l  
profesor i lor  ș i  
studenț i lor  cu pr iv ire  
la  exper iența de 
formar e  

Comunicar e f ina lă:  
act iv i tăț i  care urm ează să 
f ie  atr ibuite e lev i lor  ș i  
profesor i lor  

Înch idere a lucrăr i lor  

Maria Ste l la  Minut i  
INCIPIT  
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Activități de instruire 

14 februarie 2022 – Ziua întâiI  

 Evenimentul de formare a început pe 14 februar ie, la ora 9.00, conform 
planului,  cu un discurs de bun venit  a Maria Stel la Minuti de la Incipit  Consult ing , 
care a conturat programul de lucru pentru săptămâna. Din cauza unor angajamente 
neprevăzute, Inaki Gorostiaga, directorul Eshob, școala spaniolă din Barcelona 
care a găzduit of icial ,  chiar dacă virtual,  schimbul de studenți ,  nu a putut să 
part ic ipe și să - i  salute pe part icipanț i,  amânându -și discursul pentru zilele 
următoare.  

 Urări le de bun venit  au fost urmate de o scurtă prezentare a profesorilor și a 
f iecăruia dintre elevi i celor trei școli partenere ale proiectului:  IPSSOASC Assisi,  
ESHOB și Colegiul  Economic „Gheorge Dragoș”.  

 Activitatea de formare a început cu o prezentare generală a principalelor 
subiecte din Modulul 4 - Evaluarea accesibil i tăț i i  ș i l ivrarea de informații despre 
accesibi l i tate prezentate de Ivor Ambrose de la ENAT. Ivor Ambrose s-a concentrat 
pe importanța informați i lor despre accesibi l i tate, care ar trebui să aibă următoarele 
caracter ist ic i:  să f ie 1) ușor de găsit ,  2) accesibi l,  3) f iabi l,  4) exact și 5) actualizat.  
Apoi a i lustrat caracterist ici le ș i conținutul Ghidului de acces ,  instrumentul cheie 
pentru furnizarea de informații despre caracterist ic i le de accesibi l i tate ale unei 
instalaț i i  și a oferit  l ini i directoare pentru redactarea acestuia din datele colectate 
folosind un instrument de colectare a datelor. El a prezentat ap oi instrumentul de 
colectare a datelor Pantou, care a fost ulterior distr ibuit  într -o versiune simplif icată 
profesorilor și studenți lor pentru real izarea evaluări i pract ice a accesibil i tăț i i .  

 În cele din urmă, Ivor Ambrose a i lustrat importanța informații lor de 
accesibi l i tate ca instrument de marketing.  

 Dimineața a cont inuat cu o prezentare a Monicai Boni ș i Gabriele Carl i de la 
WATTAJOB care au reluat și i lustrat câteva concepte de bază deja prezentate 
part ic ipanți lor la cele două schimburi anterioare.  

 Monica Boni s-a opri t  pe i lustrarea conceptelor teoret ice care au ghidat 
crearea apl icaț iei web bazate pe jocur i bazate pe ut i l izarea metaforică a unei 
călători i  în „edutaiment”,  un neologism care combină doi termeni educaț ie și 
divert isment și al cărui scop este de a face învățarea antrenantă și distract ivă.  

 Gabriele Carl i a cont inuat cu prezentarea unui demo al proiectului Game -
based Web App, care a implicat elevii școl i lor part icipante și a testat împreună cu 
ei pr imele trei Misiuni deja dezvoltate, cu scopul de a-i famil iar iza cu instrumentul  
ș i  de a le colecta feedback -ul pentru a îmbunătăț i ut i l izarea pract ică a aplicaț iei 
web.  

 După pauza de masă, act ivităț i le s -au reluat după -amiaza cu prezentarea 
Katerinei Papamichail de la ENAT, care a aprofundat tematica de evaluare a 
accesibi l i tăț i i  și furnizarea de informații despre accesibil i tate cu referire specif ică 
la servic i i le de cazare. Ea a luat în considerare „spaț i i le funcționale” t ip ice unei 
unităț i de cazare (recepție, camere, băi comune și băi priva te,  etc.) și elementele 
care trebuie evaluate în cadrul acestora.  Ea a arătat apoi un exemplu de bună 
pract ică în furnizarea de informații despre accesibi l i tate reprezentat de Brehon 
Hotel și Angsana Spa din Kl l larney, Ir landa.  

 A doua parte a după -amiezii  a fost dedicată înf i ințăr i i ș i lansări i act ivităț i i  de 
evaluare a accesibi l i tăț i i  care a impl icat,  în f iecare școală, elevi ș i profesori 
spri j iniț i  de experț i în evaluarea accesibi l i tăț i i ,  interni sau externi ai partener iatului:  
Crist ina Caluianu, managing director România Accesibi lă de la Sano. T ouring, în 
sprij inul profesori lor și elevi lor „Gheorghe Dragoș”; Maria Stel la  Minut i al Incipit  
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Consult ing, in spr i j inul IPPSEOASC Assisi;  Elena Salas Pastor, director general al  
I lunion Hotel Barcelona, în spri j inul ESHOB. 

 În această pr imă după -amiază, elevii de la Colegiul Economic Gheorghe 
Dragoș au ident if icat  și anal izat s ite -ur ile unităț i lor turist ice alese pentru realizarea 
evaluăr ii accesibi l i tăț i i :  Vi l la Class, The Dome, Hotel Hugo și agenția de tur ism 
Paralela 45. Au evaluat diverse aspecte: fotograf i i și reprezentare textuală a 
informații lor prezentate pe pagini le web, existența butoanelor de descărcare a 
formularelor de rezervare, conținutul audio și video al informații lor prezentate, 
transcrierea, subt itrarea elementelor video, fundalul și culoarea textul.  

 Ulter ior, elevi i,  însoț iț i  de profesori i lor,  Bran Violeta, Si laghi Adriana, Mezat 
Lavinia și Tămaș Monica, s -au deplasat la Vi l la Class unde s -au întâlnit  cu 
directorul ș i au evaluat caracter ist ic i le săl i i  de conferințe, ț inând cont de intrarea, 
coridorul,  toaletele, mese de cater ing, sisteme audio si informaț i i  pentru asigurarea 
servic iului de interpretare în l imbajul semnelor.  

 Elevi i Eshob, împreună cu profesori i lor Chiara Gai și Mar iona Vi lano va, au 
organizat act ivitatea de sondare a accesibi l i tăț i i  zonei restaurante a școl i i  lor.  În 
cadrul acestei act ivităț i în care profesorii i -au ajutat pe elevi în organizarea unui 
plan de lucru, elevi i și -au propus să evalueze și intrarea în școală și băile  publ ice.  

 Elevi i ș i profesori i Noris Ciani,  Mar ia Giovanna Gagliardi ș i Luigina Partenzi 
de la IPSEOASC Assisi au anal izat în detal iu instrumentul de colectare a datelor 
care va f i folosit  pentru act ivităț i le de evaluare din zilele următoare și „Ghidul de  
fotograf ie și măsurare” pentru a le susț ine  activităț i le .  Apoi au stabi l i t  act ivitatea 
pentru zilele următoare și au decis să meargă, a doua zi și a doua zi,  la hotelul 
Domus Pacis pentru a evalua caracter ist ici le de accesibi l i tate ale spați i lor sale, ș i  
să meargă la agenț ia de turism „I l Manuale dei Viaggi” pe Joi.  

 

15 februarie, 2022 Ziua a Doua 

 În a doua zi,  Emil iano Deferrari de la ENAT a prezentat subiectul evaluăr ii 
accesibi l i tăț i i  și el iberarea de informații aferente cu referire specif ică la sector ul 
restaurantelor ș i cateringului.  În acest caz, ca și în cazul unităț i lor de cazare, pe 
lângă faptul că reamintește necesitatea evaluări i caracterist ic i lor de accesibi l i tate 
ale parcăr ii,  intrăr i lor,  alei,  scări lor/ascensoarelor ș i băi lor,  Deferrari s -a concentrat 
pe evaluarea „spați i lor funcționale” ș i a caracterist ic i lor t ip ice. servic ii le unui 
restaurant: sala de mese și mobi l ierul acesteia, zona de autoservire, meniul etc.  

 Dimineața a cont inuat cu prezentări ale lui Al ice Fiaschi și Gabriele Car li de 
la Wattajob, care au introdus principii le „DesignThinking ”(Conceperea Proiectăr i i ) 
pentru a ajuta studenți i să înțeleagă procesul de proiectare a apl icaț i i lor web. 
Wattajob a împărtășit  ident ik it -ul unor „persone” cerându - le să se transpună în tr-o 
persoană  cu cerințe de acces sau nevoi specif ice, încercând să le înțeleagă 
sentimentele, cerințele și acțiunile .  În a doua parte a sesiuni i,  Wattajob le -a 
cerut studenți lor să completeze o gri lă  în care să stabi lească  dif icultăț i le ș i 
așteptăr i le persoanelor care au comandat un anumit servic iu turist ic.  

 După o scurtă pauză, a doua parte a dimineți i a fost dedicată prezentăr i i lui 
Pieter Ghijsels, consil ier pol it ic i pentru turism accesibi l la Visi tFlanders, organismul 
responsabi l de promovarea tur ismului în Flandr a. Dl Ghijsels a subliniat 
necesitatea acordări i  atenției accesibil i tăț i i  în toate ver igile lanțului de servic ii 
tur ist ice pentru a se asigura că o dest inaț ie este cu adevărat ospital ieră și 
pregătită să pr imească toț i vizitatori i,  inclusiv pe cei cu nevoi  specif ice de acces. În 
acest scop, este esențială cooperarea administraț i i lor locale, cum ar f i cele care se 
ocupă de formare și furnizare de resurse economice.  
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 În partea f inală a prezentăr i i sale a prezentat cazul „Bruges accesibi l 
tuturor”,  arătând sis temul informațional ș i  semnalizarea adoptată pentru a 
descr iecaracterist ic i le de accesibi l i tate ale atracț i i lor și servic ii lor sale turist ice cu 
referire la diferite t ipuri de dizabil i tăț i.  

 După pauza de prânz, în sesiunea de după -amiază, elevi i și profesorii din 
școl i le partenere, cu sprij inul experț i lor evaluator i,  au desfășurat act ivităț i le de 
evaluare a accesibi l i tăț i i  pr in deplasarea la unităț i le turist ice locale ident if icate.  

 În special,  studenț i i ESHOB au vizitat Hotelul I lunion împreună cu profeso r i i  
lor,  primiț i de Elena Salas Pastor, director general al hotelului  și expert în 
accesibi l i tate.  

 În t impul vizitei,  studenți i au analizat împreună cu gazda caracterist ici le unui 
hotel accesibi l,  camerele acestuia, faci l i tăț i le, servic iul de restaurant, restaurantul 
t ip bufet și zonele de mic dejun. Au luat împreună măsurători le spați i lor,  pentru a 
identif ica ceea ce face accesibi lă o cameră, o baie sau or ice alt  spaț iu din hotel,  
dar au ident if icat și elementele fundamentale ale unei comunicăr i accesibi l e ș i 
servic i i accesibi le într -un hotel.  

 La sfârșitul instruir i i ,  gazda invită elevi i ș i profesorul lor să poarte o mască 
de dormit ș i să trăiască experiența unui nevăzător care are o gustare de după -
amiază.  

 Această experiență a avut dublu scop de a  conșt ient iza nevoi le de 
accesibi l i tate ale unei persoane nevăzătoare și,  în același t imp, de a  le oferi o 
exper iență de înaltă cal itate în ceea ce privește accesibi l i tatea mediului,  servic i i lor 
și comunicați i lor într -un hotel pionier în accesibil i tatea turist ic ă.  

 În urma acestei experiențe, mecanismul de evaluare a accesibil i tăț i i  a 
rezultat mai clar pentru toț i  

 Elevi i Colegiului Economic Gheorge Dragos impreuna cu profesori i lor Mazat 
Lavinia, Silaghi Adriana, Br ian Violeta și  Tămaș  Monica si expertul in evaluarea 
accesibi l i tat i i  Cr ist ina Calaianu s-au deplasat  din nou la Vi l la Clas pentru a 
continua act ivitat i le de evaluare. Acolo s -au întâlnit  cu directorul care a oferit  
informații le sol ic itate de elevi ș i i -a îndrumat către zonele de evaluat –  parcare, 
bar,  sufragerie, băi –  unde elevi i au făcut măsurători ș i fotograf i i.  În restaurant au 
măsurat înălț imea meselor, lăț imea culoarelor dintre mese și au anal izat 
caracter ist ic i le meniuri lor (cu l istă de alergeni și dotate cu codul QR care permite 
cl ienț i lor să le acceseze de pe telefonul mobil) ,  semnalizarea și ieșir i le de urgență. 
În băi au măsurat lăț imea uși i pentru a stabi l i  dacă ut i l izator i i de scaune rulante au 
acces la acestea, înălț imea chiuvetelor ș i accesor ii le prevăzute. Elevi i și -au at ins 
obiect ivele stabi l i te prin colectarea informații lor ut i le pentru chestionarul întocmit  
de ENAT privind analiza gradului de accesibi l i tate a restaurantului Vi l la Class.  

 Elevi i IPSSEOASC Assisi,  însoț iț i  de profesori i Noris Ciani,  Maria Giovanna 
Gagliardi ș i Patr izia Sordini și de Maria Stel la Minuti s -au deplasat conform 
planului la hotelul Domus Pacis din S. Maria degli Angel i unde au măsurat ș i 
fotograf iat spați i le hotelului,  urmărind traseul unui c l ient care sosește și se 
cazează în hotel.  Au început pr in măsurarea zonei exterioare - parcarea, traseul de 
la parcare până la intrare și ușa de la intrare - și apoi au trecut la zonele interioare 
- recepție, băi comune, l i f tul care duce la etajele dormitoarelor și cor idoarele. –  
măsurarea și luarea notă a pr incipalelor ca racter ist ic i ș i realizarea de fotograf i i 
care să le însoțească. Din păcate, întrucât toate dormitoarele erau ocupate de 
oaspeț i,  nu a fost posibi lă evaluarea niciunuia dintre ele, însă menajera hotelului  a 
oferit  informații le necesare pentru a le def ini pr incipalele caracterist ic i și a permite 
completarea instrumentului de colectare a datelor.  
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16 februarie 2022 – A TREIA ZI  

 În dimineața celei de -a treia zile, în prima parte, Anna Grazia Laura de la 
ENAT a prezentat tematica de evaluar e a accesibil i tăț i i  ș i  furnizarea informaț i i lor cu 
referire specif ică la agenți i le de turism precum și la servic ii le și dotăr i le MICE 
( întâlnire, incent ive, conferință și expoziț i i)  sector.  

 După ce a i lustrat ce spați i trebuie să se evalueze și cum se  desfășoară  
evaluarea accesibi l i tăț i i  în sectorul MICE, Anna Grazia Laura s -a concentrat în 
principal pe rolul crucial al agenți i lor de turism, care, pentru a -și servi în mod 
corespunzător c l ienț i i ,  trebuie să îș i spună nevoi le și să ver if ice  informați i le privind 
accesibi l i tatea o fer ite de furnizor i i de servic ii.  Ea a arătat apoi o bună pract ică de 
comunicare reprezentată de Ghidul de acces al Royal Albert Hall din Londra.  

 Apoi Al ice Fiaschi și  Gabriele Carl i de la Wattajob, continuând activitatea de 
co-design pentru implementarea Misiuni i 4 a aplicaț iei web, au lansat o act ivitate 
pentru studenți prin care le -au cerut să identif ice  cazarea perfectă pentru un cl ient 
cu cerințe specif ice de acces, căutând informații pe diferite si te -uri web. .  

 Pentru a face acest lucru, au cerut elevi lor să:  

•Să completeze o gri lă ,  pentru ident if icarea priorităț i lor cl ientului  

•Să  căute informații pe anumite site -uri web (hotels.com, booking.com, Euan’s 
Guide, Pantou)  

•Să completeze tabelul cu argumente pro și contra (pentru f iecare site web)  

•Să evalueze f iecare site web de la 1 la 10  

Elevi i celor trei școl i  partenere au desfășurat cu interes  o act ivitate 
comparând si analizând informații le ș i  caracterist ic i le de accesibi l i tate ale 
difer itelor site-uri web după care au intocmit  un clasament care a f igurat în ghidul  
Pantou pe pr imul loc.  

 După o scurtă pauză, a doua parte a dimineți i a fost dedicată prezentăr i i 
Mar ionei Vi lanova, profesor ESHOB și interpret de l imbaj semnelor catalană. În 
prezentarea sa, ea a subl iniat că un interpret în l imbajul semn elor este un 
profesionist care permite persoanelor surde și cu def iciențe de auz acces egal la 
informații.  Mai mult,  ea garantează part ic iparea acestui grup de persoane la diferi te 
servic i i din sectorul public și la desfășurarea act ivităț i lor de zi cu zi.  Mariona 
Vilanova a dedicat apoi un spaț iu amplu modului de a se comporta corect față de 
persoanele surde și importanței unei comunicări corecte.  

 După pauza de masă, act ivităț i le s -au reluat după -amiaza în modul of f - l ine.  

 Elevi i spanioli au vizitat facil i tăț i le ESHOB și restaurantul acestuia însoțiț i  de 
profesorii lor Maite Azkarate, Chiara Gai și Mar iona Vi lanova și îndrumaț i de 
experta în accesibil i tate Elena Salas.  

 În prima parte a act ivităț i i ,  elevi i au evaluat intrarea, l i f tul,  scări le ș i 
coridoarele și au evaluat restaurantul t ip bufet ESHOB și baia acestuia.  

 Au măsurat distanțele dintre mese, scaune etc.,  foarte conștienți de 
importanța spaț i i lor adecvate pentru îmbunătăț irea accesibil i tăț i i  și,  în același t imp, 
au luat notă de toate caracterist ic i le de accesibil i tate ale comunicări i (sau l ipsa 
acesteia) ș i  a altor elemente importante ale accesibi l i tăț i,  (cum ar f i înălț imea 
servic i i lor de t ip bufet și băuturi,  descrierea nerespectuoasă a camerei de baie 
accesibi lă, per icolul de întrerupere a balust radei scăr i i la palier etc.).  

 După această primă abordare a evaluări i accesibi l i tăț i i ,  elevi i,  profesorii lor ș i 
Elena Salas, reiau tot procesul,  completând de data aceasta l ista de ver if icare a 
evaluăr ii accesibi l i tăț i i  pentru acces la restaurant ș i cafe nele furnizată de ENAT, pe 
baza protocolului Pantou. În t imp ce doi elevi completau formularul ș i alț i  doi 
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ver if icau acuratețea măsurători lor efectuate anter ior, alț i i  făceau fotograf i i și 
puneau mai multe întrebări expertului  

 În cele din urmă, studenți i,  în mod colaborativ, au introdus toate informații le 
din formularul onl ine, pentru a le împărtăși cu restul part ic ipanți lor GWB și le -au 
folosit  pentru realizarea Ghidului de accesibi l i tate al Restaurantului ESHOB în ziua 
următoare.  

 Elevi i IPSEOASC Assisi cu profesoarele lor Miranda Forte, Maria Giovanna 
Gagliardi ș i Mar ia Paola Mart ini ș i cu Maria Stel la Minuti au mers din nou la Domus 
Pacis unde s-au întâlnit  cu managerul care le -a răspuns întrebări lor despre 
servic i i le ofe r ite de hotel ș i despre trasee. de furnizare de informații c l ienț i lor (site 
web, broșuri,  e -mail etc.).  

 Apoi s-a continuat evaluarea accesibi l i tăț i i  în inter iorul hotelului.  A fost 
analizată accesibil i tatea uneia dintre săl i le de mese ale hotelului,  luându -se toate 
măsuri le necesare pentru a oferi informații ut i le c lienț i lor cu nevoi specif ice: t ipul și 
înălț imea meselor, lăț imea spaț i i lor dintre acestea, înălț imea tejghelei de 
autoservire, s istem de i luminat, sisteme de semnalizare și alarmă vizuală și audio 
etc.).  Apoi elevi i au interv ievat maestrul bucătar  cu privire la diferitele t ipuri de 
meniur i disponibile ș i furnizarea de mese care îndepl inesc cer ințele dietet ice 
specif ice (vegetarian, vegan, cel iac etc.).  

 Evaluarea spaț i i lor hotel iere s -a încheiat cu evaluarea uneia dintre săl i l e sale 
de conferințe, unde elevi i au măsurat lăț imea uși lor de la intrare, poziț ionarea 
scaunelor pentru publ ic, zonele l ibere,  panta rampei de acces în zonă  rezervată 
acestei categori i de cl ienț i,  înălț imea podiumului,  sistemul de sunet ș i i luminare etc 
ș i  documentat totul cu fotograf i i.  

 În ceea ce pr ivește Colegiul Economic „Gheorge Dragoș”, elevi i,  împreună cu 
profesorii coordonatori ș i Crist ina Caluianu, au cont inuat exerciț iul pract ic privind 
evaluarea accesibi l i tăț i i ,  mergând la Hotelul Hugo Boutique  din Satu Mare. După ce 
i-au adresat câteva întrebăr i recepț ionistei hotelului,  care a răspuns foarte amabil ,  
studenț i i au avut ocazia să viziteze camerele hotelului special amenajate pentru 
persoanele cu dizabi l i tăț i,  evaluându - le dimensiuni le, dotări le,  băi le, precum și 
coridoarele de acces, scări le ș i l i f tur i le. Tot în acest hotel au fost analizate 
restaurantul,  recepția și parcarea. În toate aceste spați i inter ioare și exterioare s -
au făcut diverse măsurători,  însoț ite de fotograf i i,  pentru a verif ica d acă acestea 
sunt accesibi le persoanelor cu diferite dizabil i tăț i.  Elevii au putut compara datele 
colectate cu ceea ce șt iau că este de ajutor atunci când îș i elaborează propriul 
raport de accesibil i tate.  

 În această zi,  prof .  Bran Violeta a amenajat în inc inta clădir i i  Colegiului 
Economic Gheorghe Dragoș, un panou cu act ivităț i le desfășurate în cadrul celor 
trei schimbur i de studenți.  Panoul - cupr inzând act ivităț i le desfășurate - este 
amplasat la primul etaj,  într -un loc vizibi l din școală. În acest panou au  fost 
menționați partener i i  proiectului Games Without Barriers, echipa de elevi ș i 
profesori care part ic ipă la acesta, scene din jocul de rol real izate de elevi în t impul 
real izăr i i videocl ipur i lor „Conferința problematică” ș i „Mășind cu o tură în Bal i.” .  De 
asemenea, sunt prezentate  și af ișate  unele secvențe din  aplicața jocului i GWB 
Game. 

17 Februarie 2022 –a patra zi  

 A patra zi a trainingului a fost dedicată aproape în întregime ult imelor 
act ivităț i de evaluare a accesibil i tăț i i ,  în prima parte a dimin eți i,  și redactăr i i 
Ghidur i lor de Acces ale unora dintre faci l i tăț i le evaluate care urmează să f ie 
prezentate a doua zi.  
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 La mij locul dimineți i,  când toț i elevi i ș i profesorii s -au întors în clasă după 
ult imele evaluări,  Al ice Fiaschi de la Wattajob a făcu t o scurtă prezentare despre 
cum se redactează un Ghid de Acces. Ea a oferit  câteva sfaturi cu pr ivire la t ipul de 
font și design de ut i l izat,  despre cum să prezinte informați i le ș i fotograf i i le 
colectate și despre măsuri le de precauție de urmat pentru ca ghidul să f ie cit i t  de 
persoanele cu def iciențe de vedere. Apoi Gabriele Carl if  de la Wattajob a prezentat 
un posibi l șablon graf ic care să f ie folosit  pentru compilarea acestuia, folosind 
Power Point sau Canva, ș i a enumerat informații le care urmează să f ie incluse în 
Ghidul de Acces cu referire la diferitele t ipuri de facil i tăț i evaluate.  

 În orele următoare, reprezentanț i i Wattajob au fost mereu la dispoziț ia 
studenț i lor în cazul în care a fost nevoie de sprij inul acestora.  

 În mod similar, reprezentanț i i ENAT au fost disponibil i  ș i accesibi l i  onl ine 
pentru a spr ij ini studenți i în elaborarea Ghiduri lor de Acces, aceștia au fost mereu 
la disponibil i  ș i accesibi l i  onl ine în t impul lucrăr i lor effectuate pe teren în zilele 
precedente.  

 Elevi i ESHOB, care de la începutul dimineți i deja începuseră să lucreze la 
raportul de evaluare efectuat în spaț i i le școl i i  lor,  au cont inuat această act ivitate 
după-amiaza. Aceșt ia au colaborat, spri j iniț i  de profesori i lor,  la real izarea a două 
documente: un „Ghid de accesibi l i tate a restaurantului ESHOB” (așa cum s -a 
sol ic itat),  dar și o „Propunere de îmbunătăț ire a accesibi l i tăț i i  ESHOB” care conține 
câteva sugest i i pentru îmbunătăț irea condiț i i lor de accesibi l i tatea școl i i ,  pe care 
apoi l-au l ivrat Conduceri i la f inalul schimbului.  

 Elevi i IPSEOASC Assisi împreună cu profesorii lor Luigina Partenzi ș i Maria 
Giovanna Gagliardi ș i Maria Stella Minut i au încheiat în pr ima parte a dimineți i 
act ivităț i le de evaluare vizitând „Manuale dei Viaggi”,  o agenție de turism din Santa 
Maria degl i Angel i.  Acolo, au făcut toate măsurători le necesare (cu fotograf i i)  și au 
intervievat managerul despre servic ii le pe care le oferă, t ipul de cl ienț i pe care îi 
deservesc de obicei și dacă au avut vreo exper iență cu cl ienț i i  cu nevoi specif ice 
de acces. Întreaga după -amiază a fost apoi dedicată redactăr i i Ghidului de Acces al 
Domus Pacis, în care au colaborat toț i elevi i ș i întreg grupul de profesori impl icaț i 
în proiect,  susț inut încă o dată de prezența  d-nei Maria Stella Minut i ș i  onl ine de 
cei lalț i  partener i i „ tehnici” ai  proiectului.  

 Elevi i ș i profesori i de la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș au efectuat, de 
dimineață, evaluarea accesibil i tăț i i  unei agenți i de turism, „Paralela 45” din Satu 
Mare, cu sprij inul expertului Crist ina Căluianu (ea îns ăși directorul general al unei 
agenți i de turism în București) ,  care i -a îndrumat cu pr ivire la modul de realizare a 
evaluăr ii ș i,  de asemenea, le -a expl icat cum să creeze pachete turist ice. Elevi i și 
profesorii au intervievat apoi managerul agenției care le-a povestit  despre 
exper iențele lor ( încă puține) cu clienț i i cu dizabil i tăț i cărora au încercat să le ofere 
servic i i care să răspundă nevoi lor lor specif ice, pr imind în schimb apreciere și 
lo ialitate.  

 Și pentru ei,  după -amiaza a fost dedicată transferu lui datelor  culese și 
redactăr i i Ghidur i lor de Acces care urmează să f ie prezentate a doua zi.  

 

18 februarie 2022 – a cincea zi  

       Ult ima zi a început cu un discurs susținut de Inaki Gorostiaga, directorul 
ESHOB, care a salutat și mulțumit tuturor part ic ipanți lor ș i i-a felicitat pentru 
succesul evenimentului.  Ulterior, a avut loc prezentarea Ghiduri lo r de Acces 
real izate de elevi i ș i  profesorii scoli lor partenere, cu informatii  despre nivelul de 
accesibi l i tate a facil i tat i lor turist ice vizitate in t imp ul saptamanii de formare.  
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     Trei studenț i ai ESHOB au prezentat celorlalț i part icipanț i  cele două documente 
pe care le-au produs: un „Ghid de acces al Restaurantului ESHOB” și „Propunerea 
de îmbunătăț ire a accesibi l i tăț i i  ESHOB” celorlalț i part icipanț i  ș i  au pr imit feedback 
foarte ut i l  de la aceștia, mai ales de la ENAT.  Apoi trei elevi de la IPSEOASC 
Assisi au prezentat Ghidul de Accesibi l i tate al hotelului Domus Pacis.  

    În f inal,  patru elevi de la Col. Ec „Gheorg he Dragoș” au prezentat Ghidur ile de 
Accesibi l i tate ale agenției de turism Paralela 45, sala de conferințe și restaurantul 
hotelului Vi la Class și  a hotelului The Dome, toate facil i tăț i tur ist ice situate în Satu 
Mare. Școala a prezentat apoi un scurt videoclip edita t  de profesoara Lavinia Mezat 
care surpr inde momentele în care elevi i efectuează evaluarea  accesibi l i tăț i i  
structuri lor turist ice și fac măsurători ale diferitelor spaț i i/mobi l ier ale dotăr i lor.  

       La f inalul prezentări lor Ghidur ilor real izate de studenți,  reprezentanț i i celorla lț i 
partener i de proiect,  în special Kater ina Papamichai l de la ENAT și Monica Boni de 
la Wattajob și-au exprimat aprecierea pozit ivă față de lucrări le real izate, sublini ind 
bogăția extremă a informații lor conținute de acestea.  

Următoarea parte a sesiunii de formare a fost dedicată evaluări i realizări lor de 
învățare ale elevi lor și colectăr i i feedback -ului elevi lor,  profesori lor ș i parteneri lor  
despre exper iența de formare (vezi mai jos).  

La f inalul completări i  chestionarelor, Maria Stel la Minut i a luat  cuv ântul ș i le-a 
reamint it  studenți lor și parteneri lor de proiect sarcini le care urmează să f ie 
îndeplinite în zi lele următoare, conform planului de lucru al proiectului.  Ea și -a 
exprimat mulțumir i le profunde către ESHOB, care a găzduit of icial evenimentul de  
formare și a permis încă o dată ut i l izarea contului său pe platforma ZOOM, și 
tuturor part ic ipanți lor pentru impl icarea și angajamentul manifestat atât în t impul 
pregătir i i  instruir i i ,  cât și în t impul zilelor  de lucru. .  

Evaluarea elevilor 

 Studenți i au fost evaluaț i pe baza abi l i tăț i lor tehnice și profesionale 
dobândite în cadrul evenimentului de formare, cu referire în mod specif ic la 
evaluarea accesibi l i tăț i i  facil i tăț i lor  tur ist ice din sectoarele anal izate ale lanțului de 
aprovizionare turist ică (Cazare, Restaurant și Catering, M.I.C.E și Agenți i de 
Turism) și să schiteze elaborarea ,  pe baza informații lor colectate, a unui Ghid de 
acces.  
 Ca și în mobil ităț i le anterioare ,  proba f inală a constat în 30 de întrebări cu 
răspunsuri mult iple pregătite de ENAT (vezi anexa la acest raport).  Timpul 
disponibi l elevilor pentru a răspunde la chestionar a fost de 45 de minute.  
Rezultatele testului arată un rezultat  în general pozit iv pentru toț i elevii,  mai mare 
decât cel obț inut la f inalul schimburi lor celor lalț i studenț i:  toț i  elevi i au depășit  cu 
mult punctajul minim (15/30) și cei mai mulț i dintre ei au depășit  nota medie de 27. 
/30. 

Evaluarea experienței de formare  

 Ca și în schimbu r i le anterioare, în ult ima sesiune a evenimentului de formare 
part ic ipanți i au fost nevoiț i să ofere feedback cu privire la experiența de formare.  

Au fost pregătite și t ransmise diferite chestionare celor trei grupur i ț intă diferite - 
studenț i,  profesori ș i  partener i tehnici -  în care aceștia și -au putut expr ima în mod 
anonim evaluarea.  

 Aspectele explorate în cele trei chestionare sunt aceleași cu cele investigate 
la f inalul celor două schimburi de studenț i anter ioare, așa că vă rugăm să 
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consultaț i „Programul și Raportul Primului Schimb Scurt de Studenț i” pentru o 
descr iere detal iată.  

 Există doar două diferențe în ceea ce pr ivește chestionarele t ransmise la 
f inalul pr imului ș i celui de -al doi lea schimb de studenți:  

1. două întrebări pr ivind ut i l i tatea și o rganizarea act ivităț i i  de evaluare a 
accesibi l i tăț i i ,  care au fost incluse în toate chest ionarele;  

2. o întrebare pr ivind implicarea elevi lor și impactul act ivităț i i  de evaluare a 
accesibi l i tăț i i  asupra îmbunătăț ir i i  învățăr i i profesori lor și elevilor,  car e a fost 
inclusă în chest ionarul transmis parteneri lor tehnici.  

În toate cele trei chestionare există un set de întrebări închise cu o evaluare 
cantitat ivă expr imată pe o scară de la 1 la 5, unde 1 ("foarte dezacord") este cel 
mai mic scor și 5 ("foarte de  acord") cel mai mare.  

Întrebări le închise sunt completate cu întrebări deschise, care au scopul de a capta 
comentar i i pozit ive și negative cu pr ivire la evenimentul de formare, precum și 
sugesti i pentru subiecte care trebuie acoperite și aspecte care treb uie dezvoltate în 
continuare.  

 

Evaluarea elevilor 

 Chest ionarul studenț i lor constă din 23 de întrebări închise și o întrebare 
deschisă care le cere studenț i lor să -și expr ime așteptări le cu privire la evenimentul 
de formare.  

 Tabelul de mai jos prezintă rezultatele agregate ale evaluăr i i  celor 24 de 
elevi din cele trei școl i partenere care au part ic ipat la evenimentul de formare. Pe 
lângă media evaluăr i lor f iecărui aspect, a fost calculată abaterea standard, 
indicând dacă aprecieri le elevi lor au fost similar e între ele (valoarea scăzută a 
abater i i standard) sau diferite unele de altele (valoarea mare a abater i i standard).  

 

N.  ASPECTE EVALUATE 
 

Media  
Deviația 
standard 

1 
Ați fost suficient informat de către școala dumneavoastră despre proiectul 
GWB și activitățile sale de formare 

4,52 0,66 

2 
Informațiile practice furnizate înainte de evenimentul de formare 
(corespondență prin e-mail, programul/orarul de formare, informații tehnice 
etc.) au fost clare și complete 

4,24 0,75 

3 
Materialele de instruire (prezentări ppt) au fost cuprinzătoare și utile pentru 
înțelegerea subiectelor prezentate 

3,71 1,12 

4 
Activitățile de co-design desfășurate pentru implementarea aplicației web 
bazate pe jocuri au fost captivante și utile pentru a îmbunătăți învățarea 

4,05 0,90 

5 
Utilizarea aplicației web bazate pe joc va îmbunătăți experiența de 
antrenament și eficacitatea acesteia 

4,00 0,93 

6 
Activitatea de evaluare a accesibilității a fost antrenantă și utilă pentru 
formarea dumneavoastră 

4,24 0,81 

7 Activitatea de evaluare a accesibilității a fost bine organizată 
3,86 0,94 
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8 
Instrumentele tehnologice utilizate în cadrul instruirii au fost ușor de utilizat 
și ușor de utilizat 

4,14 0,77 

9 
Timpul alocat în pregătire activităților teoretice și practice a fost bine 
echilibrat 

3,86 1,04 

10 Capacitatea formatorilor de a comunica subiectele a fost adecvată 
4,43 0,66 

11 
 
Activitatea de formare a fost bine integrată (fără suprapunere de subiecte 
etc.) 

3,95 0,79 

12 
Participarea experților/mărturiilor externe a fost importantă pentru 
aprofundarea temelor abordate 

4,00 0,93 

13 
Au fost încurajate participarea și interacțiunea (întrebări și răspunsuri) între 
formatori/experți externi și studenți 

4,05 0,72 

14 Ați apreciat colaborarea cu elevii din celelalte școli 
3,62 1,40 

15 Activitățile de formare au fost în concordanță cu calificarea dumneavoastră 
4,14 0,71 

16 
 
Organizarea evenimentului de formare (cronometrare, pauze etc.) a fost 
adecvată 

4,00 1,11 

17 
Organizarea online a activităților de formare prin ZOOM a fost 
satisfăcătoare 

4,43 0,73 

18 
Subiectele de turism accesibile sunt interesante și utile pentru a dobândi 
abilități pentru munca viitoare 

4,38 0,65 

19 
 
Care au fost așteptările tale înainte de a începe antrenamentul? 

20 Antrenamentul a îndeplinit așteptările dumneavoastră 
3,67 0,99 

21 
La finalul activităților de formare cunoștințele dumneavoastră despre turiștii 
cu cerințe specifice de acces, problemele și nevoile acestora s-au 
îmbunătățit semnificativ 

4,57 0,58 

22 
La sfârșitul acestei experiențe, veți participa din nou la acest schimb de 
studenți 

4,19 1,05 

23 
La sfârșitul acestei experiențe, ați recomanda astfel de activități altor 
studenți 

4,33 0,78 

  Media 4,11 0,86 

 

 Toate aspectele anal izate au fost evaluate individual cu scoruri mari,  peste 
3,6, cu diferențe nu prea mari între răspunsur i (0,86 abatere standard medie).  

 Evaluarea pozit ivă a evenimentului de formare în ansamblu este conf irmată 
de faptul că elevi i ar  f i dispuși să - l  repete (4.19) și l -ar recomanda cu siguranță 
colegilor lor (4.33). Mai mult,  ei au rec unoscut pe scară largă ut i l i tatea acesteia în 
îmbunătăț irea cunoșt ințelor tur ișt i lor cu nevoi specif ice de acces (4,57) și a temelor 
tur ismului accesibi l,  pe care le -au considerat nu doar interesante, ci ș i ut i le pentru 
vi itoarea lor act ivitate (4,38).  

 In formații le furnizate de școli cu privire la proiectul Jocur i fără bariere și 
act ivităț i le de formare ale acestuia au fost considerate exhaustive (4.52), precum și 
informații le pract ice furnizate înainte de eveniment (4.24).  
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 Au fost evaluate pozit iv ș i imp lementarea onl ine a act ivităț i i  de formare prin 
ZOOM (4.43) și organizarea acesteia din punct de vedere al duratei,  pauzelor etc. 
(4,00).  

 O înaltă  apreciere a fost exprimată de elevi față de capacitatea 
reprezentanți lor ENAT de a comunica temele cursului (4,43) într-un mod integrat, 
fără prea multe suprapuneri (3,95), precum și față de part ic iparea unor experț i 
externi,  consideraț i interesanț i ș i folositori de aprofundare cunoașterea temelor 
abordate (4.00), și posibi l i tatea dată de a interacț iona cu acest ea (4.05).   

 Foarte pozit ivă (4,24) a fost evaluarea exprimată cu pr ivire la act ivitatea 
pract ică de evaluare a accesibil i tăț i i  desfășurată la unele faci l i tăț i tur ist ice locale 
(hoteluri,  restaurante, agenți i de turism și săl i de conferințe) , considerate î n 
general a f i bine organizate, deși cu anumite l imite după puțini studenț i.  (3,86).  

 Elevi i au considerat angajarea și mot ivarea act ivităț i lor de co -design 
desfășurate pentru implementarea apl icaț iei web (4.05), pe care au considerat -o un 
instrument ut i l  pentru îmbunătăț irea experienței de învățare și a ef icacităț i i  
acesteia (4.00).  

 Cele mai scăzute evaluări medi i ale studenți lor,  deși încă pozit ive, au fost 
cele referitoare la:  

-  Munca desfășurată împreună cu elevi i din alte școl i ș i deci posibi l i tatea d e a 
interacț iona cu aceșt ia, care a fost apreciată pozit iv, dar, pe bună dreptate, destul 
de l ipsită (3.62), având în vedere organizarea munci i în grup și a act ivităț i lor 
practice de evaluare a accesibil i tăț i i  doar cu colegii de clasă ,  ceea ce a l imitat 
in terrelaț ia cu studenți i străini.  

-  Materialele de instruire (prezentăr i PPT) deoarece au fost considerate de cineva 
ca nu prea intel igibi le și ut i le în învățarea subiectelor prezentate (3.71)  

-  Corespondența evenimentului de formare cu așteptăr i le (3.67), deși ș i în acest 
caz, ca și în schimburi le anter ioare de studenț i,  judecata trebuie interpretată ț inând 
cont de răspunsuri le date la întrebarea deschisă în ca re au fost întrebați studenț i i.  
pentru a-și expr ima așteptăr i le înainte de curs. Din aceste răspun suri,  se poate 
observa că în unele cazur i discrepanța cu așteptăr i le este mai degrabă pozit ivă 
decât negat ivă.  

  Am crezut că va f i pl ict isitor ș i că nu îmi va plăcea. S-a dovedit a f i alt fel  

  Mă așteptam să f ie mai plict is itor  

  Am crezut că este pl ict isitor,  dar a fost distract iv  

  Am crezut că vom face doar act iv ităț i online, dar s -a dovedit că am făcut mult 
mai mult ș i a fost foarte distract iv ș i interesant  

  Că nu aveam de gând să învăț nimic nou, dar a fost  interesant  

  Înainte de a începe cursul mă  așteptam să f ie dif ici l să înțeleg subiectele și 
obiect ivele din cauza l imbi i engleze, precum și să vorbesc cu alte persoane, dar 
în cele din urmă sa dovedit a f i mai ușor decât mă așteptam și am putut să 
înțeleg f iecare parte a cursului  

Așteptăr i le altor studenți ( în  unele cazur i completate cu comentari i la evenimentul 
de formare) pot f i rezumate în următoarele grupăr i:  

- Ext inderea cunoșt ințelor pe tema accesibil i tăț i i  în tur ism și în general:  

  Inainte de acest curs pot spune ca am fost foarte motivat pentru ca este u n 
subiect despre care nu se vorbeste prea mult  

  Așteptăr i le mele au fost foarte mari,  îmi doream foarte mult să învăț și șt iu că ar 
f i  interesant  
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  Am fost foarte motivat să fac această act iv itate, deoarece este un subiect 
despre care nu se vorbește  foarte mult 

  Așteptarea mea era să învăț lucruri noi despre acest subiect  

  Știam că voi învăța multe lucrur i din această experiență  

  La început am fost puțin confuz pentru că această informaț ie este nouă în viața 
mea 

- Cunoașterea altor studenț i,  profesori ș i  comunica rea cu aceștia, experimentarea 
unor metode de învățare noi ș i captivante:  

  Să te distrezi și să te împrietenești  

  Așteptăr i le mele erau mari și îmi doream să mă distrez și să cunosc oameni noi  

  Nimic special cu adevărat, doar să te distrezi învățând personal nou 

  Am crezut că există mai multe lucrări interact ive cu alte școl i ,  cum ar f i dialoguri 
sau scene, cu real izarea unor videocl ipuri  

  Asteptar i le mele inainte de inceperea act iv itat i lor au fost mai bune decat cred 
acum 
 

Evaluarea profesorilor 

 Chest ionarul pentru profesori este format din 26 de întrebări,  dintre care 19 
sunt întrebăr i închise cu evaluări cantitat ive ale aspectelor anal izate, iar 7 sunt 
întrebări deschise, unde profesori i sunt rugați să -și expr ime așteptări le, să indice 
ce a funcționat cel mai  bine și ce a funcționat. cel mai rău, pentru a sugera 
subiecte pentru o investigație mai aprofundată și pentru a oferi sugesti i pentru o 
mai bună implementare a vi itorului schimb de studenți planif icat în mai.  

 Următorul tabel prezintă rezultatele evaluăr i lor cantitat ive: evaluarea medie a 
f iecărui aspect ș i abaterea standard a acestuia.  

Tabelul include și întrebări deschise (evidențiate cu gri pal) ale căror răspunsur i 
sunt anal izate la sfârșitul paragrafului.  

 

N.   ASPECTE EVALUATE Media  
Deviația 
Standard 

 

1 
Ați fost suficient informat de către colegii dumneavoastră 
implicați direct în proiect despre proiectul GWB și despre 
activitățile sale de formare 

4,53 0,70 

2 
Informații practice furnizate înainte de evenimentul de formare 
(corespondență prin e-mail, programul/programul de formare, 
informații tehnice etc.) au fost clare și complete 

4,29 1,02 

3 
Obiectivele și metodologia activităților de formare au fost 
descrise clar înainte de începerea acestora 

4,53 0,70 

4 

Prezentările partenerilor experți în accesibilitate au fost utile 
pentru a vă aprofunda cunoștințele și pentru a vă îmbunătăți 
abilitățile cu privire la modul de transmitere a conceptelor 
studenților 

4,76 0,42 

5 
Activitățile desfășurate pentru implementarea aplicației web 
bazate pe jocuri au fost captivante pentru studenți și utile pentru 
a le îmbunătăți învățarea 

4,00 1,24 

6 
Utilizarea aplicației web bazate pe joc va îmbunătăți experiența 
de antrenament și eficacitatea acesteia 

4,18 0,92 
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7 
Activitatea de evaluare a accesibilității a fost antrenantă pentru 
studenți și utilă pentru dumneavoastră și formarea lor 

4,47 0,70 

8 Activitatea de evaluare a accesibilității a fost bine organizată 4,59 0,60 

9 
Activitatea de formare a fost bine integrată (fără suprapunere de 
subiecte etc.) 

4,12 0,96 

10 Vă rugăm să indicați orice suprapuneri sau lipsuri 

11 
Contribuțiile experților/mărturiilor externe au fost utile și bine 
integrate în curs. 

4,71 0,46 

12 
Activitățile de formare au fost urmărite cu atenție și interes de 
către elevi. 

4,24 0,94 

13 
Activitățile de formare au fost utile pentru a îmbunătăți 
cunoștințele studenților despre turiștii cu cerințe specifice de 
acces, problemele și nevoile acestora 

4,53 0,61 

14 
Activitățile de formare au fost în concordanță cu calificarea 
studenților 

4,47 0,61 

15 Unele subiecte de formare ar fi trebuit explorate în continuare 

16 Dacă da, vă rugăm să indicați care dintre ele 

17 
Organizarea evenimentului de formare (cronometrare, pauze 
etc.) a fost adecvată 

4,24 0,81 

18 
Organizarea online a activităților de formare prin ZOOM a fost 
satisfăcătoare 

4,47 0,70 

19 Care au fost așteptările tale înainte de a începe antrenamentul? 

20 Antrenamentul a îndeplinit așteptările dumneavoastră 4,29 0,75 

21 Ce a funcționat cel mai bine 

22 Ce a funcționat cel mai rău 

23 Sugestii pentru schimburile suplimentare de studenți din luna mai 

24 
La sfârșitul acestei experiențe, veți participa din nou la acest 
schimb de studenți 

4,82 0,51 

25 
La sfârșitul acestei experiențe, le-ați sugera colegilor să 
participe la următorul schimb de studenți 

4,71 0,57 

26 Experiența de formare în ansamblu a fost interesantă și utilă 4,71 0,57 

  
MEDIA 4,46 0,72 

 

 Evaluarea experienței de formare de către profesori a fost foarte pozit ivă 
(4,46), doar puț in mai mică decât cea dată la f inalul primului schim b de studenți 
(4,52) și al celui de -al doi lea (4,67). Toate diferitele aspecte investigate au obținut 
un scor mediu mai mare de 4, cu valor i care diferă individual destul de puțin între 
ele (deviaț ia standard medie 0,72).  
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 Opinia generală pozit ivă a cadrelor didactice este conf irmată de evaluarea 
r idicată (4,71) a experienței de formare în ansamblu și de disponibil i tatea lor de a 
se implica în iniț iat ive similare în vi itor (4,82) și de a sugera această exper iență 
altor colegi (4,71).  

 Printre aspectele evaluate în modul cel mai pozit iv de către profesori s -au 
numărat prezentări le personalului ENAT (4,76), considerate ut i le pentru a -și 
aprofunda cunoșt ințele și îmbunătăț irea abi l i tăț i lor pr ivind modul de transmitere a 
conceptelor studenți lor,  și contr ibuț i i le  experț i lor externi (4,71), considerate ut i le. și 
bine integrate cu conținutul cursului.  

 Evaluăr i foarte pozit ive au fost acordate de profesori  și act ivi tăț i lor de 
evaluare a accesibi l i tăț i i  introduse în acest al trei lea schimb de studenț i,  pe care 
le-au considerat a f i bine organizate (4,59), antrenante pentru elevi ș i ut i le pentru 
propria pregătire și cea a studenți lor (4,47).  

 Profesori i și-au conf irmat încă o dată aprecierea pentru apl icaț ia web bazată 
pe joc, ca instrument de îmbunătăț ire a experiențe i de instruire și a ef icacităț i i  
acesteia (4.18), precum și pentru act ivităț i le de co -proiectare desfășurate pentru 
implementarea acesteia, considerate a f i captivante pentru studenț i și ut i le pentru 
să-și îmbunătățească învățarea (4,00).  

 În sfârșit ,  tot în cadrul acestui al trei lea schimb, profesori i s -au bucurat de 
toate aspectele informaționale și organizatorice: informații le furnizate despre 
proiectul GWB (4.53) și evenimentul de formare (4.29), descrierea obiect ivelor ș i 
metodologiei de formare (4.53) ,  ut i l izarea Platforma ZOOM (4.47) și organizarea 
evenimentului din punct de vedere al t impului,  pauzelor etc. (4.24).  

 În ceea ce pr ivește îndepl inirea așteptăr i lor lor,  evaluarea cadrelor didact ice 
a fost în medie foarte pozit ivă (4,29). Cu toate acestea ,  pentru a da un sens mai 
mare acestei evaluăr i,  este interesant să luăm în considerare în detal iu care au fost 
aceste așteptăr i:  

  Conșt ient izarea elevilor cu pr ivire la importanța accesibi l i tăț i i  

  Toate așteptăr i le mele înainte de a începe antrenamentul au fost îndepl inite  

  Pentru a obține informații despre accesibil i tatea în ospitalitate și cum să 
reacționaț i în multe situaț i i  

  Includerea studenți lor în act ivităț i pract ice, disponibil i tatea agenți lor economici 
de a ne pr imi ș i de a răspunde întrebăr i lor noast re 

  Principalele așteptăr i au fost să îmi îmbunătățesc cunoșt ințele despre tur ismul 
accesibi l  

  Mă aștept să implic studenț i i noștr i în act ivităț i pract ice pentru a șt i cum 
evaluează accesibil i tatea unei locați i,  pentru a - i instrui pentru a f i vi itor i 
special ișt i în accesibil i tate  

  M-am gândit că de data aceasta cu toate prezentăr i le real izate de parteneri va f i 
mai puț in repetit iv decât celelalte 2 schimburi  

  Am aflat informați i  despre viața de zi cu zi  a unei persoane cu nevoi special  și 
despre modul în care acestea sunt organizate  

  Mă așteptam săse vorbească  mai mult despre faptul că  accesibi l i tatea implică 
comunicare 

  După această mobil itate, studenț i i și profesori i vor putea anal iza o locație cu alt  
ochi, identif icând caracterist ic i le inaccesibi le  

  Am dobândit noi competențe într -un sector ale cărui probleme nu le înțelegam 

  Poate nu atât de mult prezentare  

  Informații adecvate, concise  
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  Nu șt iam dacă nivelul meu de engleză și cunoșt ințele mele despre accesibi l i tate 
vor f i suf iciente pentru a urma lecț i i le, dar era m entuziasmat să af lu mai multe 
despre subiect  

 
Referitor la sugesti i le cadrelor didactice privind temele de formare care urmează să 
f ie dezvoltate în continuare, au fost furnizate următoarele indicaț i i:  

  Accesibi l i tatea locaț iei tur ist ice  

  A profundrea cazurlor specif ice 

  În cel mai bun caz, mai multe exper iențe au devenit mai dinamice  

  Au fost foarte interesanți oameni precum Mariona Vi lanova sau Pieter Pieter 
Ghijsels care ne-au explicat exper iențe reale.  

  A fost mai impresionant  să asculț i oamenii spunându -și exper iențe le (dar ș i 
informaț ii le despre PPT erau necesa re)  

  Exper iențele personale (prezentăr i le lui Pieter și Mar iona au fost foarte ut i le 
pentru că elevi i  au putut empatiza mai mult și se puteau simți  mai implicaț i)  

  Subiecte explicate de persoane cu cerințe speciale și experiențe le personale 
reale 

  Cred că ar putea f i grozav să încerci să pui mai puțin text în APP  

  Nu sunt necesare  

 
Pe lângă aspectele enumerate mai sus, profesorii au fost rugați să -și dea cu 
părerea despre ce a funcționat cel mai bine ș i ce a funcționat cel mai rău. În 
general,  comentari i le pozit ive au vizat în principal act ivităț i le pract ice de evaluare 
desfășurate cu elevi i  în afara școli lor.  

Mai precis, feedback-ul pozit iv se referă la:  

  Timingul respectat perfect,  act iv ităț i în afara școli i  

  Implicarea elevi lor în act iv ităț i pract ice  

  Informații le pe care ni le -aț i oferit  au fost foarte interesante. Sunt multe lucruri 
pe care nu le șt iam și,  din feric ire, le șt iu acum  

  Activ ităț i le pract ice la hotel,  restaurant, sală de conferințe și agen ț ie de turism 

  Activ ităț i le care în care s-a văzut impl icarea elevilor.  

  Sarcinile pract ice au fost cele mai potr ivi te  pentru a învăța despre subiect  

  Activ itate pract ică desfăşurată în cadrul structuri lor de pr imire turist ică  

  Activ ităț i interact ive  

  Exper iența de a merge la un hotel  

  Întregul program și prezentăr i le au fost  lucrate foarte bine 

  Toate prezentăr i le au fost interesante  

  Profesor i i și experț i i  dau tot ce pot pentru a spri j ini studenț i i.  

  Activ ităț i cu elevi i  

  Comunicarea în clasă și între diferite țări  

  Toate 

  Toate au funcționat bine  

 
 Comentar i i le negative, în general,  ț in de necesitatea ca instruirea să se 
l ivreze onl ine și,  în unele cazur i,  de ut i l izarea unei abordări prea tehnice pentru 
studenț i și uneori repetit ivă.  

În detal iu, comentar i i le profesor i lor au vizat următoarele aspecte:  
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  Uneori expl icaț i i le erau foarte plict is itoare și ocupau mult t imp pentru a spune 
multe lucrur i repetate. Programul a fost foarte complex  

  Unele prezentăr i au fost prea lungi ș i cu prea multe detali i  tehnice  

  Cel mai rău lucru a fost că a trebuit  să lucrăm onl ine  

  Că unele prezentări au fost repet it ive  

  Lipsesc multe aspecte teoret ice și încă câteva subiecte despre mâncare  

  Am simțit  că este puțin repet it iv pentru elevi ș i nu foarte ușor să - i  empatizez și 
să- i  inf luențez 

  Ar f i fost mai bine dacă modelele de evaluare care urmează să f ie completate de 
către elevi ar f i fost tr imise de luni.  

  Prezentări prea lungi și tehnice  

  A fost puțin dif ic i l să găsiț i și să introduceți testele, prezentăr i le și alte 
documente 

  Nu am constatat  nici  o situaț ie  negat ivă.Toate funcționează bine  

 

Evaluarea partenerilor tehnici  

 Chest ionarul partenerilor tehnici constă din 18 întrebăr i,  13 închise cu 
evaluăr i cant itat ive ale aspectelor analizate și 5 deschise, unde partener i i sunt 
rugați să-și expr ime opinia asupra act ivităț i i  de formare, despre ceea ce în opinia 
lor a mers „mai bine” și ,  dimpotr ivă, ce a mers „mai rău”, pentru a se întreprinde 
măsuri corect ive pentru schimbul de studenți în continuare care va avea loc în luna 
mai.  

Următorul tabel prezintă  rezultatele evaluări lor lor cant itat ive: tot în acest caz s -a 
calculat punctajul mediu al f iecărui aspect împreună cu abaterea lui standard.  

În ceea ce pr ivește elevi i și profesorii,  pentru complet itudinea informații lor,  tabelul 
include și întrebăr ile deschise (evidenț iate cu gri deschis) ale căror răspunsur i sunt 
analizate la sfârșitul paragrafului.  

 

N.  ASPECTE  EVALUATE Media  
Deviația 
Standard 

1 
Informațiile practice furnizate înainte de evenimentul de formare 
(corespondență prin e-mail, programul/programul de formare, informații 
tehnice etc.) au fost clare și complete 

4,78 0,63 

2  Prezentările au fost eficiente conform așteptărilor 4,89 0,31 

3 
Activitățile desfășurate pentru implementarea aplicației web bazate pe 
jocuri au atins impactul scontat asupra angajamentului elevilor și 
îmbunătățirii învățării 

4,89 0,31 

4 Activitatea de evaluare a accesibilității a fost bine organizată 4,89 0,31 

5 
Activitatea de evaluare a accesibilității a obținut impactul scontat asupra 
angajării elevilor și asupra îmbunătățirii învățării profesorilor și elevilor 

5,00 0,00 

6 
Timpul alocat în pregătire activităților teoretice și practice a fost bine 
echilibrat 

4,89 0,31 
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7 
 Contribuțiile experților/mărturiilor externe au fost utile și bine integrate 
în curs. 

4,78 0,42 

8 
Participarea și interacțiunea (întrebări și răspunsuri) între 
formatori/experți externi și studenți au fost satisfăcătoare 

4,67 0,67 

9 
Activitățile de formare în general au fost urmărite cu atenție și interes de 
profesori și studenți. 

4,67 0,47 

10 
Activitățile de formare au fost utile pentru a îmbunătăți cunoștințele 
elevilor și profesorilor despre turiștii cu cerințe specifice de acces, 
problemele și nevoile acestora 

5,00 0,00 

11 Unele subiecte de formare ar fi trebuit explorate în continuare 

12 Dacă da, vă rugăm să indicați care dintre ele 

13 
Organizarea evenimentului de formare (cronometrare, pauze etc.) a fost 
adecvată 

4,89 0,31 

14 
Organizarea online a activităților de formare prin ZOOM a fost 
satisfăcătoare 

5,00 0,00 

15 Ce a funcționat cel mai bine 

16 Ce a funcționat cel mai rău 

17  Sugestii pentru schimburile suplimentare de studenți din luna mai 

18 
Experiența de formare în ansamblu a fost interesantă și utilă pentru 
profesori și studenți 

5,00 0,00 

 
MEDIA 4,87 0,22 

 
 Cel de-al trei lea schimb de studenți a fost evaluat foarte pozit iv de către 
partener i i tehnici,  mai mult decât precedentul doi,  toate aspectele analizate având 
punctaj foarte r idicat  și foarte omogen (media generală: 4,87 -  abatere standard: 
0,22).  

 De alt fel,  evenimentul în ansamblu a obț inut punctajul maxim (5,00), precum 
și act ivităț i le de formare, considerate esențiale pentru îmbunătăț irea cunoșt ințelor 
de turism accesibil al elevilor și profesori lor (5,00), graț ie și echi l ibrului corect între 
act ivităț i le teoret ice și cele p ract ice. (4,89) și contr ibuț ia bine integrată a experț i lor 
externi ș i a mărtur i i lor (4,78).  

 Chiar mai mult decât elevi i și profesori i,  partener i i tehnici au exprimat o 
apreciere foarte mare față de act ivităț i le de evaluare a accesibi l i tăț i i  în ceea ce 
privește impactul acestora asupra implicări i și îmbunătăț ir i i  învățări i elevi lor ș i 
profesorilor (4,89) ș i  în ceea ce pr ivește organizarea acestora (4,78).  

 Încă o dată s-a acordat o apreciere foarte favorabi lă act ivităț i lor desfășurate 
pentru implementarea apl icaț iei web bazate pe joc (4,89), precum și o evaluare 
foarte pozit ivă a prezentări lor făcute de personalul ENAT (4,89).  
 Printre aspectele cele mai apreciate de partener ii tehnici s -au numărat și 
cele organizatorice legate de informați i le pract ice furni zate înaintea evenimentului 
(4,82), de organizarea acestu ia în termeni de t imp, pauze etc. (4,89) și ,  mai ales, 
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de buna funcționare  a platformei ZOOM pentru implementarea onl ine a act ivităț i lor  
de formare (5.00).  
 Aprecierea extrem de pozit ivă asupra act iv ităț i i  de formare exprimată de 
partener i i -a determinat pe aceștia să creadă că temele abordate au fost suf icient 
explorate și,  prin urmare, nu a fost necesară o explorare suplimentară.  
 La fel ca și în cazul formatori lor,  partenerii tehnici au fost rugați  să-și spună 
cu privire la ceea ce a funcționat cel mai bine și ce a funcționat cel mai rău în 
cadrul evenimentului de formare.  
 
 Mai jos sunt răspunsuri le date despre ceea ce a funcționat cel mai bine:  

  Activ ităț i le off l ine  

  Totul a fost perfect îmbinat! Cu siguranță a fost cel mai bun schimb de până 
acum, deoarece partener ii puteau preda și ghida act ivităț i le, iar profesor ii ș i 
cursanț i i au învățat împreună și au real izat atât act iv ităț i de jocuri online, cât și  
o evaluare în viața reală.  

  Am fost foarte impresionați de angajamentul manifestat de elevi și de cal itatea 
rezultatelor lor.  Toț i au înțeles cu adevărat scopul proiectului,  bună treabă!!  

  Activ itate de co-design pentru implementarea apl icaț iei web și act ivitatea de 
evaluare a accesibi l i tăț i i  pe teren  

  Elevi i au făcut prezentări bune ale Ghidurilor lor de acces și,  evident, au muncit  
foarte mult în t impul scurt disponibi l  

  Elevi i au înțeles subiectul ș i au făcut prezentări foarte bune  

  Prezența tuturor elevi lor în sala de clasă, astfel încât toț i să f ie c onectaț i și 
impl icaț i.  Conexiuni le au fost stabile, fără întreruper i ale l in iei.  

  Ghidul de evaluare a accesibil i tăț i i  real izat de studenți cu PowerPoint.  

  Fiecare școală a folosit  o abordare ușor diferită în real izarea ghiduri lor,  iar 
rezultatele au fost cu adevărat grozave ,  cu mult peste așteptări le mele !  

  Activ ităț i le au implicat bine  elevii  

În schimb, aspectele care, potr ivit  parteneri lor,  au funcționat cel mai rău sunt 
următoarele:  

  Cel mai bine ar f i fost să f im toț i împreună și să avem grupuri  mixte, dar  acest 
lucru a fost peste posibi l i tăț i le noastre din cauza pandemiei  

  Partener i i ar trebui să împărtășească materiale în avans pentru a permite 
pregăt irea act iv ităț i lor conectate  

  Lecți i teoret ice nu foarte antrenante  

  Doar câteva probleme practice minore din  cauza întâlnir i i  v ir tuale. Față în față 
permite mai multe conversaț i i ș i o mai bună comunicare, precum și să ne 
cunoaștem  

  Pentru acest schimb, am avut câteva mici probleme în organizarea act ivităț i lor 
studenț i lor  

  Informații le, mater ialele tehnice și feedback-uri le pr iv ind desfășurarea 
act iv ităț i lor ar f i putut f i  împărtășite mai în avans  

 

 

 

  



  

Programul și raportul celuide a l treilea schimb de studenți pe 
termen scurt /  celui de al treilea eveniment de formare 

operațională a personalului          

 
 

24  

ANEXE  

Test pentru a evalua realizările de învățare ale elevilor  

 
 
1 .  Accesibilitatea unei faci litati de turism se stabileste în mod corect dupa 
luarea in considerare :  
A. Dacă un ut i l izator de scaun cu rot i le poate intra  
B. Dacă persoanele cu dizabi l i tăț i ș i asistentul lor pot intra  
C. Dacă animalele de serviciu sunt permise în recepț ie  
D. Dacă sunt furnizate informații  detaliate, exacte și de încredere despre 
accesibilitate .  
 
2. Dintre diferitele bariere arhitecturale, care dintre următoarele sunt 
considerate „bariere perceptuale”?  
A. Trasee pietonale înguste și neacoperite  
B. Podele alunecoase și obiecte proeminente  
C .  Lipsa semnalizării  și i luminatul insuficient  
D. Usile rotat ive 
 
3. Ce este o „schemă de informații  privind accesibilitatea”?  
A. Un sistem de evaluare, analiză și prezentare a informații lor despre 
accesibilitate într-un mod standardizat .  
B. O prezentare a unui audit  de acces la hotel real izat prin autoev aluare.  
C. O listă de ver if icare ut i l izată de experț i pentru a descr ie accesibi l i tatea unei 
facil i tăț i tur ist ice  
D. Un t ip de ghid de acces prezentat pe FaceBook.  
 
4. Numiți instrumentele pe care trebuie să aveți cu dvs. atunci când evaluați 
accesibilitatea unei facilități  
A. O listă de ver if icare.  
B. O bandă de măsurare și/sau dispozit iv de măsurare cu laser și ghid de măsurare  
C. Un aparat de fotograf iat și un ghid foto  
D. Toate cele de mai sus 
 
5. Care dintre următoarele  aspecte ar trebui evaluate în raport cu 
accesibilitatea unei zone de parcare? 
A. Numărul de locuri  de parcare desemnate pentru oaspeț i i cu dizabil i tăț i  
B. Dimensiuni le locurilor de parcare si semnalizare la sol s i semnalizare vert icala  
C. Distanța față de intrarea principală sau intrare a ccesibi lă alternativă  
D. Toate cele de mai sus .  
 
6. Care dintre următoarele aspect ar trebui evaluate în raport cu 
accesibilitatea intrării  principale?  
A. Acces la nivel sau prezența treptelor  
B. Tipul uși i de intrare  
C. Lățimea de deschidere l iberă a ușii  de intrare 
D. Toate cele de mai sus 
 
7. Cum se măsoară lățimea unei uși?  
A. Măsurați lăț imea l iberă de la mâner la inter iorul tocului uși i  
B. Măsurați lăț imea l iberă dintre interiorul tocului uși i când ușa este închisă  
C. Măsurați lăț imea l iberă dintre interiorul tocului uși i când ușa este deschisă  



  

Programul și raportul celuide a l treilea schimb de studenți pe 
termen scurt /  celui de al treilea eveniment de formare 

operațională a personalului          

 
 

25  

D. Măsurați lățimea liberă a spațiului de deschidere de pe podea dintre tocul 
ușii și marginea ușii la balama, cu ușa complet deschisă la 90 de grade.  
 

8. Pentru ușile din sticlă, ce aspect trebuie evaluat, în special, pentru a evita 
accidentele? 
A. Lățimea l iberă a uși i  
B. Prezența marcajelor de siguranță orizontale contrastante de culoare  
C. Mânerul ușii t ip pârghie  
D. Dacă st ic la este curățată temeinic  
 

9. Care dintre următoarele informații  este deosebit de utilă clienților 
hotelurilor care sunt nevăzători sau au deficiențe de vedere?  
A. Lățimea căilor de acces externe și interne  
B. Înălț imea ghișeului de recepț ie  
C. Disponibi l i tatea unei perne cu alarmă vibratoare  
D. Prezența numerelor de cameră tactile, cu contrast ridicat, combinate cu 
Braille 
 

10. Pentru a calcula panta unei rampe, ce măsurători sunt necesare?  
A. Lungimea și lăț imea rampei  
B. Înălț imea și lăț imea rampei  
C. Lungimea și înălț imea balustradei  
D. Lungimea și înălțimea rampei  
 

11. Atunci când evaluați accesibilitatea unui coridor sau a unei rute de acces, 
ar trebui să:  
A. Măsurați- i lungimea 
B. Măsurați- i  înălț imea  
C. Măsurați lăț imea celui mai mare pasaj  
D. Măsurați lățimea celui mai îngust pasaj  
 

12. Cum se măsoară înălțimea patului?  
A. Măsuraț i de la podea până la partea inferioară a saltelei  
B. Măsurați de la podea până la vârful saltelei  
C. Măsurați distanța dintre podea și partea inferioară a patului  
D. Măsurați înălț imea tăbl iei  
 

 
13. Atunci când evaluați accesibilitatea toaletei într -o ba ie, ar trebui să:  
A. Măsurați spațiul l iber din fața toaletei  
B. Măsurați spațiul l iber de pe o parte a toaletei  
C. Măsurați spațiul l iber pe ambele părți și în fața toaletei  
D. Măsurați lăț imea toaletei  
 
14. Care dintre următoarele sunt informații  importante pentru persoanele cu 
deficiențe de mobilitate atunci când se evaluează accesibilitatea dușului?  
A. Înălț imea capului de duș f ix  
B. Prezența bater iei  
C. Disponibi l i tatea scaunului de duș  
D. Toate cele de mai sus 
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15. Care dintre următoarele sunt informații  importante pentru nevăzători 
atunci când se evaluează accesibilitatea unui l ift?  
A. Dimensiuni le cabinei l i f tului  
B. Înălț imea butoanelor de control  
C. Indicarea butoanelor de control cu tactil  sau Braille .  
D. Butoanele de control contrastante de culoare 
 
16. Care dintre următoarele  aspect sunt importante atunci când se evaluează 
accesibilitatea unei camere de schimbare a copiilor? 
A. Prezența grabai lelor  
B. Înălțimea blatului de înfășat sau a mesei deasupra nivelului podelei.  
C. Înălț imea scaunului de toaletă  
D. Prezența jucăr ii lor pentru bebeluși pentru a - i distra în t impul proceduri i.  
 
17. Care dintre următoareleaspecte sunt importante pentru un util izator de 
scaun cu rotile atunci când evaluează accesibilitatea unei zone de luat masa?  
A. Disponibi l i tatea meniuri lor t ipăr ite mari  
B .  Lățimea minimă de trecere între mese și scaune.  
C. Limbi vorbite de ospătari  
D. Prezența fulgerelor bune și a zonelor l inișt ite.  
 
18. Care dintre următoareleaspecte este important pentru persoanele cu 
deficiențe cognitive  atunci când se evaluează accesibilitatea unui restaurant?  
A. Tipuri le de mese și scaune  
B. Înălț imea părț i i  inferioare a mesei deasupra nivelului podelei  
C. Disponibilitatea meniurilor cu imagini  
D. Semnalizare cu contrast de culoare bun  
 
19. Care dintre următoareleaspecte sunt importante pentru persoanele de 
statură mică atunci când evaluează o cafenea cu autoservire :  
A. Tipul de scaune 
B. Lățimea minimă a căi lor de acces  
C. Înălțimea ghișeului de servicii  
D. Personal care vorbește diferite l imbi  
 
20. Ce informații  din meniuri sunt importante pentru persoanele care sunt 
alergice la anumite tipuri de alimente?  
A. O declarație a ingredientelor preparatelor  
B. Dacă meniuri le sunt disponibile într -o apl icaț ie intel igentă  
C. Dacă există meniuri de t ipăr ire mari  
D. Dacă sunt disponibi le mese cu conț inut scăzut de calor i i.  
 
21. Care dintre următoarele  aspecte ar trebui măsurate atunci când se 
evaluează accesibilitatea unei săli de conferințe pentru persoanele cu 
deficiențe de mobilitate?  
A. Distanța dintre scenă ș i scaunele din față  
B. Disponibi l i tatea unui s istem de îmbunătăț ire a auzului  
C. Spații le pentru util izatorii  de scaune rulante și persoanele care sunt 
însoțite de câini ghid  
D. I luminare bună la difuzoare  
 
22. Care dintre următoarele caracteristici ar tre bui evaluate pentru 
accesibilitatea unei zone de scenă a conferinței?  
A. Acces pe rampă  
B. Înălț imea podiumului  
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C. Mater iale de construcţ ie a scenei  
D. Răspunsurile A și B, mai sus  
 
23. Informații le de accesibilitate pentru clienții  cu cerințe specifice de  acces 
sunt de încredere atunci când :  
A. Există o declaraț ie care spune dacă instalaț ia este „accesabi lă” sau 
„neaccesabi lă”  
B. Sunt furnizate date obiective cu privire la măsurători,  prezența sau absența 
obstacolelor și servicii le accesibile oferite  
C. Es te furnizată doar o l istă de mărtur i i ale vizitator i lor  
D. Unitatea are o evaluare de 4 sau 5 stele.  
 
24. Ce este „Ghidul de acces” al hotelului?  
A. O f ișă informativă care arată intrări le principale și secundare ale hotelului  
B. O broșură care descrie pr incipalele bariere arhitecturale ale hotelului  
C. O f ișă informativă care oferă informații  de bază despre cum să ajungeți la 
ieșir i le de urgență  
D. Un document cu informații  detaliate de accesibilitate cu privire la toate 
spații le funcționale, caracteristic ile și servicii le unității  
 
25. Ce poate asigura cea mai înaltă calitate a informații lor de accesibilitate?  
A. Trebuie furnizat de către oaspeți i anteriori cu dizabi l i tăț i  
B. Trebuie să fie colectat de auditori de acces instruiți  și actualizat în mod 
regulat 
C. Trebuie să conț ină o declaraț ie conform căreia instalaț ia îndepl inește 
standardele legale de acces  
D. Trebuie să f ie furnizat de o autor itate publică  
 
26. Căror tipuri de clienți ar trebui să l i  se adreseze informații le despre 
accesibilitate? 
A. Cl ienți lor cu def iciențe de mobil itate  
B. Cl ienți lor cu dizabil i tăț i senzoriale  
C. Clienți lor cu dizabilități și/sau persoane cu alte cerințe specifice de acces  
D. Famil i i lor și grupuri lor de t ineri  
 
27. Pe site-urile web de rezervări hoteliere, ce tip de informații  de 
accesibilitate sunt cele mai utile pentru clienții  cu cerințe de acces?  
A. Un sistem de notare care arată nivelur i le de accesibi l i tate de la 1 la 5  
B. Simboluri pentru diferite t ipuri de handicap  
C. Descrierea detaliată a dotărilor și spații lor f uncționale cu fotografii  și 
măsurători  
D. O galerie foto 
 
28. Când nu este nevoie de o declarație de acces sau un ghid de acces?  
A. Când serviciul de turism este complet accesibi l  
B. Când serviciul de turism este complet inaccesibi l  
C. Când servic iul de turism face parte dintr -un lant  
D. Declarația de acces este întotdeauna necesară și este o modalitate bună de 
a comercializa oferta de servicii  a locației 
 
29. Atunci când se furnizează informații  despre accesibilitate prin telefon unui 
client cu dizabilităț i ,  personalul hotelului ar trebui:  
A. Spuneți c l ientului că hotelul este ver if icat și evaluat ca accesibi l ș i că este sigur 
să vină.  
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B. Furnizați informații  actualizate cu privire la accesibilitate atât despre 
facilitate, cât și despre servicii le oferite  
C. Furnizaț i cotaț i i  din feedback -ul cl ienț i lor  
D. Sugerați- i  să vorbească cu managerul  
 
30. Care este cel mai eficient mod de a distribui informații le de accesibilitate 
ale unității?  
A. Pe site-ul hotelului  
B. Pe platformele de social media  
C. Prin aderarea la o Schemă de Informații de Accesibil i tate și  publ icarea pe site -ul 
său web  
D. Toate cele de mai sus 
 

 

 


