
Mieli skaitytojai,

nuo pirmojo mūsų nuostabaus projekto „T4C“ naujienlaiškio

pasirodymo praėjo nemažai laiko. Per šį laikotarpį įvyko

nemažai įvykių ir turime daug naujienų. Tikimės, kad jums

patiks skaityti naująjį numerį ir susipažinti, kas naujo mūsų
projekte. 
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INTERAKTYVI TURIZMO PORTALAS
Jau paruošta nauja portalo versija, kurią sukūrė IT komanda iš
Lenkijos! Dabar ji bus testuojama projekto partnerių. Visos rastos
klaidos ir netiksluma (estiniai taip pat) bus perduoti „Denmark
Computers“ ir ištaisyti. Kai bus atlikti vidiniai testai ir portalas bus
prieinamas visomis projekto partnerių kalbomis, „Danmar
Computers“ galės pradėti bandymus su tiksline grupe. Manome,
kad galutinė versija bus prieinama 2020 m. balandžio mėn.



Celje vidurinė gastronomijos ir turizmo mokykla supranta turizmo
svarbą Slovėnijoje. Per pastaruosius penkerius metus iki 2018 m.
Slovėnijoje augo atvykimų ir nakvynių skaičius. Taigi turizmas yra
viena iš svarbiausių pramonės šakų mūsų šalyje.
 
Mes reguliariai informavome savo partnerius apie „T4C“ projektą
  savo internetinėje svetainėje ir radę progą pasidalinome
informacija apie projektą užsienyje. Pavyzdžiui, mes paruošėme
trumpą pristatymą lankytojams per „Erasmus“ dienas Perigueux
mieste Prancūzijoje, kur mainų metu dalyvavo mūsų studentai.
Projektas buvo paminėtas ir spaudos konferencijoje. „Zero Waste“
projekto pradžioje mes paruošėme savo projekto pristatymą
susitikime Dubrovnike, Kroatijoje.
 

Vadovaujantis   visą gyvenimą trunkančio mokymosi direktyva,
Mardin Artuklu visuomenės švietimo centras ir meno mokykla
(Turkijoje) pradėjo kulinarijos mokymo kursus, kurie vadinami
neformaliojo švietimo „Virėjo padėjėjų kursais“. Mokosi daugiausia
pabėgėlės moterys, kurios lanko 5 kulinarijos pamokas darbo
dienomis. Programoje iš viso yra 5 moduliai, kuriuos sudaro 826
valandos. Kursai  trunka beveik 11 mėnesių. Baigusiems suteikiamas
akredituotas virėjo padėjėjo pažymėjimas. Svetingumo karjeros
dalis – įgyta kvalifikacija kurti savo nuosavą verslą maitinimo
paslaugų srityje, todėl stažuotojai turėjo laikyti praktinį egzaminą ir
gaminti Mardino regiono patiekalą.  Po šio egzamino jie turi
galimybę susipažinti su savo karjeros plėtros galimybėmis ir tęsti
mokymąsi.

TURIZMAS SLOVĖNIJOJE 

KULINARIJOS MOKYMAI TURKIJOJE



Lietuvoje turizmo sektorius auga. Pernai Lietuvą aplankė 2,6
milijono svečių iš užsienio. Kad įsivaizduotume, koks tai skaičius,
reikia pasakyti, kad Lietuvoje yra 2,794 milijono gyventojų.
Statistiniai duomenys rodo, kad šis sektorius plečiasi. Klaipėdos
turizmo mokykla jau daugiau nei 50 metų sėkmingai karjerai rengia
specialistus, kurie dirba maitinimo, sporto, turizmo, viešbučių verslo
srityse.
 
2019 m. lapkričio mėnesį, KTM komanda lankė vidurinių mokyklų
vyresniųjų klasių mokinius ir pristatė turizmo srities profesijas bei
galimybes mokytis profesinėje mokykloje pagal virėjo, konditerio,
padavėjo ir barmeno, poilsio paslaugų agento, sporto klubo veiklos
organizatoriaus programas. Dalis mokinių atvyko į mokyklą patys iš
arčiau susipažinti su padavėjo ir barmeno, konditerio, poilsio
paslaugų agento profesijomis ir veikla. Mokiniai turėjo galimybę
sektorinio praktinio mokymo centre kepti konditerijos gaminius,
gaminti kokteilius ar susiplanuoti savaitgalio išvyką po gimtojo
miesto apylinkes. Diskusijos ir profesinio veiklinimo užsiėmimai
paskatino mokinių smalsumą ir sužadino norą toliau domėtis
karjeros galimybėmis turizmo sektoriuje.

TURIZMAS LIETUVOJE AUGA

Turizmas nuolat auga. Ateityje turizme daug dėmesio turėtų būti
skiriama ir kokybiniams klausimams, tokiems kaip tvarumas ir
gerovė. Be to, atsiradus overturizmui, t.y.   turistų pertekliui, ar
kelionių manijai atrandama vis naujų krypčių, kurios keičia patį
turizmą. Aktyviai turistus nori pritraukti dar turistų nepaliestos,
neatrastos vietovių verslininkai. Visi šie pokyčiai yra šių dienų
turizmo verslo, naujų lankytinų vietų gyventojų kasdienybės dalis.
Apie tai aiškiai rodo vietinės konferencijos.

POKYTIS EDUKACIJOJE



Šie pokyčiai atveria daugybę naujų būdų ir galimybių, kurias tyrinėjo
tiek mokslininkai, tiek praktikai, susitikę 2019 m. rugsėjo 17–21 d.
Gironoje, Ispanijoje, ATLAS kasmetinėje konferencijoje pavadinimu
„Turizmo pokyčiai“.
 
Konferencijoje buvo surengta speciali trasa „Turizmas - švietimas
turizmui, užimtumas ir pramonė - universitetų sąveika“, perduodama į
kitas Europos vietas. Šiame specialiame leidinyje Čekijos projekto
partneris pristatė pranešimą „Turizmo švietimo modernizavimo
iššūkiai Čekijoje“. Straipsnyje buvo pristatytas ERASMUS + projektas
„Tourism 4 Career“.

TŠis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti atsakinga už bet kokį jame pateiktos
informacijos naudojimą.


