
Brangūs skaitytojai,

Ankstesnio naujienlaiškio 3 numeryje turėjote

galimybę perskaityti, kad pilotavimo etapas buvo

labai sėkmingas! Paaiškėjo, kad naujienlaiškis

„Turizmas karjerai“ yra aktualus, o dalyviai pastebėjo,

kad medžiaga labai įdomi ir edukacinė! Mes, žinoma,

tuo labai džiaugiamės. Štai kodėl mes išdidžiai

organizavome sklaidos renginius visose šalyse

partnerėse. Šiame naujausiame ir paskutiniame

naujienlaiškyje sužinosite daugiau apie šiuos

renginius. Mėgaukitės skaitymu, linkėjimai nuo

„Turizmas karjerai“ komandos!

Turizmas
karjerai

 
Naujienlaiškis #4

 



„Turizmas karjerai“ sklaidos renginys įvyko kovo 26 dieną, nuo 10:00
iki 12:15. Projekto koordinatorius ir kviestiniai pranešėjai apžvelgė
projekto raidą. Kristin Brogan apibūdino projekto eigą iki virtualaus
susitikimo, po to pasisakė pirmoji kviestinė pranešėja, pasaulinės
turizmo ir kelionių partnerystės Airijos direktorė, Dublino regioninių
įgūdžių vadybininkė ir turizmo įžvalgos įkūrėja Natasha Kinsella,
kuri apibūdino prototipo informaciją turizmo įžvalgai. Taip pat
patirtimi dalijosi pasaulinės turizmo ir kelionių partnerystės vadovė
Anne Lotter, kuri kalbėjo apie pasitikėjimo stiprinimą turizmo ir
kelionių studentams po pandemijos. Dviejų interaktyvių ir
mokomųjų skyrių bandomąsias apklausas apibendrino projekto
tyrimų asistentas Eugene Guiney. Mokinių technologė Laura
Rafferty pristatė E-mokymosi plėtros paramos skyriaus įtraukimą į
projektą. Renginį užbaigė turizmo įžvalgos įkūrėja ir MTU mokyklų
verslo, skaičiavimo ir humanitarinių mokslų vadovė Mary Rose
Stafford.

AIRIJA



2021 metų kovo 20 dieną Plovdivo universitete „Paisii Hilendarski“
įvyko projekto „Turizmas karjerai“ pristatymas. Jo dalyviai buvo
profesionalūs kelionių vadovai, turizmo industrijos atstovai,
universiteto studentai, studijuojantys turizmą, dėstytojai ir
profesionalių aukštųjų mokyklų studentai. Renginio metu jie turėjo
galimybę susipažinti su ankstesniais ir esamais universiteto
projektais, kuriuos pristatė dr. Nadya Cherneva, Plovdivo
universiteto prorektorė ir Bulgarijos projekto komandos narė.
Projekto santrauką ir Bulgarijos lokalizuotą versiją pristatė dr.
Juliana Chakarova, Bulgarijos komandos koordinatorė. Paskutinė
renginio dalis buvo skirta įtraukti svečius ir leisti jiems įgyti patirties.
Jie taip pat dalyvavo teminėje viktorinoje, o nugalėtojai buvo
apdovanoti. Dalyviai buvo sužavėti interaktyviu mokymu. Jie
suprato, kad tai labai naudinga tolesniam darbui. Bulgarijos
kelionių vadovų asociacijos atstovė Rumyana Titeryakova padėkojo
komandos nariams už jų darbą sunkmečiu turizmo pramonei.

BULGARIJA  



Virtualus sklaidos renginys įvyko kovo 30 dieną virtualioje klasėje.
Buvo pakviesti dėstytojai iš turistinių ir profesionalių viešbučių,
svetingumo ir maitinimo sektoriaus verslininkai, su šiuo sektoriumi
susijusių profesinių sąjungų ir asociacijų atstovai, taip pat Sienos
universiteto užsieniečiams profesorius. Po mokyklos vadovo
pasveikinimo, projekto atstovė Maria Cristina Bevilacqua pristatė
projekto tikslus, žingsnius, partnerius, laukiamus rezultatus,
platformą, medžiagą, sėkmės istorijas ir komentarus. Taip pat
dalyviai dalyvavo interaktyvioje viktorinoje, kurioje buvo klausiama,
kokia kalba buvo suformuluoti kai kurie paskutiniai „Powerpoint“
sveikinimai. Komentarai apie projektą buvo entuziastingi, platforma
pasirodė esanti labai įdomi ir kupina idėjų mokytojams ir
studentams, taip pat profesiniam mokymui. Buvo pasiūlyti tolesni
pokyčiai, pavyzdžiui, projekto išplėtimas kitomis kalbomis, dėmesio
atkreipimas į mažus kaimus ir tipiškų ar tradicinių produktų
gamybos vietas.

ITALIJA

2021 metų kovo 12 dieną Mardin Artuklu visuomenės švietimo
centre ir meno mokyklos konferencijų salėje vyko projekto
„Turizmas karjerai“ renginys. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo
iš visų organizacijų dalių, turizmo plėtros fondų, turizmo profesinio
mokymo mokyklų ir turizmo įmonės Mardin mieste. Renginio metu
buvo reklamuojamas „Turizmas karjerai“ projektas, o kiekvieną
skyrių, kurį sukūrė ir paskelbė turizmo ekspertai, aiškino Hakkı
AYAZ. Jis yra projekto koordinatorius ir įmonės „Project Cycling
Management“ treneris. Dalyviai, turizmo ir viešbučių vadybos
dėstytojai bei studentai buvo labai susidomėję, dalyvaudami
renginio atidarymo sesijose. Buvo svarstyta apie turizmo ir
svetingumo sektorius, niokojamus pandemijos COVID-19.
Diskutuojama, kad visas turizmas yra apverstas aukštyn kojomis,
todėl turėtų būti sukurtas naujas Mardino miesto turizmo ir
svetingumo sektorių veiksmų planas. Į šias problemas dėmesį
atkreipė „Boutique“ viešbučių ir restoranų savininkai.

TURKIJA



Kvietimas į renginį buvo išsiųstas visoms vidurinėms mokykloms,
turinčioms turizmo ir svetingumo programas, aukštosioms
mokykloms ir profesinėms asociacijoms. Kartu šioje sesijoje
dalyvavo Alžbeta Kiráľová, ji pradėjo renginį, informuodama
susirinkusius apie projektą „Turizmas karjerai“. Renginio programa
buvo padalinta į penkias sesijas. Pirmojoje sesijoje daugiausia
dėmesio buvo skiriama „Turizmas karjerai“ projekto logikai, poreikių
analizės rezultatams ir plėtrai. Antrosios sesijos metu buvo
pristatytas tikslas ir pažanga, padaryta iki šiol. Dalyviai turėjo
galimybę išbandyti vieneto funkcionalumą. Šios diskusijos metu
dalyviai aptarė projektą, atkreipė dėmesį į karjeros kelią turizme
bei pratybų struktūrą. Ketvirtoje sesijoje buvo pristatytas 2 skyriaus
tikslas ir dalyviai turėjo galimybę išbandyti skyriaus funkcionalumą.
Paskutinis laiko tarpas buvo skirtas 2 skyriaus struktūros fokusavimo
grupei. Dalyviai mano, kad moduliai ir pratybos yra struktūrizuoti,
informatyvūs ir būtini, norint pasirinkti būsimą karjeros kelią.
Moduliai ir pratybos buvo įvertinti teigiamai.

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos „Turizmas karjerai“ sklaidos renginys, buvo organizuotas
2021 metų kovo 25 dieną Klaipėdoje. Virtuali konferencija „Karjera
turizmo ir svetingumo sektoriuje“ sulaukė didelio susidomėjimo ir
pritraukė beveik šimtą dalyvių. Buvo aptarti faktiniai turizmo
klausimai. Kokių kompetencijų reikia, norint sėkmingai dirbti
svetingumo sektoriuje? Ar įmanoma per metus sukurti turizmo
verslą? Kaip įveikti karantino iššūkius turizmo veikloje? Kokių
žingsnių reikia imtis, norint pasiekti karjerą svetingumo sektoriuje?
Renginyje patirtimi dalijosi turizmo ir svetingumo verslo
profesionalai: Ingrida Pociutė - „Ingrida Tours“ direktorė, Jurgita
Jurkšienė - Klaipėdos nakvynės namų savininkė, Anita Špakauskė -
„Bzz Travel“ kelionių vadovė, individuali kelionių organizatorė,
Simona Mikalajūnaitė - kelionių organizavimo vadovė „TUI“
Turkijoje, Ieva Klevinienė - pramogų ir poilsio komplekso „Dreverna“
vadovė. Mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius pristatė „Erasmus
+“ projekto „Turizmas karjerai“ metu sukurtą turizmo portalą, kuris
taip pat padės mokiniams susipažinti su svetingumo sektoriumi.

LIETUVA



Organizatoriai kreipėsi į renginio dalyvius elektroniniu paštu ir
žodiniais kvietimais. Bandomojo testo dalyviai buvo pakviesti
parodyti, kaip sukurta medžiaga buvo pristatyta. Taip pat kvietimai
buvo išplatinti visame mokyklų tinkle. Tokiu būdu kvietimai pasiekė
mokytojus ir studentus. Renginio dalyvių grupė buvo mokytojai,
studentai (kai kurie iš jų dirbo svetingumo pramonėje) ir
svetingumo verslininkai. Organizatoriai sąmoningai pakvietė šias
tikslines grupes būti kuo arčiau bandomojo testo dalyvių. Taigi, keli
dalyviai jau buvo susipažinę su projektu „Turizmas karjerai“, kitiems
dalyviams tai buvo pirmasis įvadas į projektą. Reakcijos buvo labai
teigiamos. Pusė dalyvių taip pat galėjo išbandyti mokomąją
medžiagą bandomojo testo metu. Todėl bendravimas su dalyviais
buvo puikus, nes jie galėjo atsakyti į medžiagos progresiją. Kiti
dalyviai buvo entuziastingi dėl tikslo ir poveikio, kurį nori pasiekti.
Svetingumo verslo verslininkai ir mokytojai mano, kad mokymo
programa turi pridėtinės vertės, kad pritrauktų tinkamus žmones į šį
sektorių. Protų mūšio sesijos metu skirtingos dalyvių grupės
pasidalijo idėjomis. Paaiškėjo, kad tarp verslininkų, mokytojų ir
studentų yra daug galimybių skatinti naujoves vietiniame turizmo
sektoriuje. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta padaryti praktiką regione
labiau prieinamą regioninių mokyklų mokiniams.

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ



Norėdami pristatyti savo projektą 2021 metų kovo 23 dieną
organizavome virtualų renginį per „ZOOM“ platformą. Dalyvavo
vidurinės gastronomijos ir turizmo profesinės mokyklos,
gastronomijos ir turizmo studentai bei gastronomijos ir turizmo
sektoriaus darbuotojai. Visus susirinkusius pasveikino direktorius
Iztokas Leskovaras, o programą pristatė koordinatorius Vid Burnik.
Polona Frajzman demonstravo darbą su moduliais ir pristatė
profesinę projekto pusę. Vėliau vyko diskusijos su atstovais, turizmo
tarybos patarėju Urška Dorn, Slovėnijos turizmo ir svetingumo rūmų
konsultantu Srečko Kokljič, viešbučio „A“ vadovu Matic Kriter ir
„Jezeršek Catering“ generaliniu direktoriumi Martin Jezeršek. Mes
įvertinome pagrindines gastronomijos ir turizmo problemas
Slovėnijoje ir jų ateities viziją. Užklausa, kurią dalyviai užpildė
renginio pabaigoje, leido suprasti, kad renginys buvo puikiai
įvertintas. Be to, jie nusprendė panaudoti paruoštus išteklius
ateityje.

"„Šis projektas finansuojamas, remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys atspindi tik

autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos

informacijos naudojimą.“

SLOVĖNIJA


