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Įvadas ir pirmojo skyriaus mokymosi tikslai  
Pirmasis skyrius yra įvadas į dviejų dalių modulį apie turizmo ir 

svetingumo sektorių Lietuvoje. Šiame skyriuje mes tiesiog 

norime paskatinti mokinius susimąstyti apie turizmo ir 

svetingumo vaidmenį Lietuvoje kultūriniu ir ekonominiu 

aspektais. Siekiama ne tik praplėsti turizmo ir svetingumo 

pramonės vertinimą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, bet ir 

paskatinti apmąstyti savo vietovės ypatumus. Pirmojo skyriaus 

mokymosi tikslai yra šie: 

1. Susipažinti su kai kuriais turizmo statistikos 

informacijos šaltiniais; 

2. Suvokti užsienio turistų svarbą ekonomikai; 

3. Suprasti, kokiomis veiklomis užsiima turistai; 

4. Apžvelgti, kokie turistiniai objektai yra netoliese. 

Įvadas ir antrojo skyriaus mokymosi tikslai  
Pirmasis skyrius supažindino mokinius su turizmo ir svetingumo 

sektoriumi Lietuvoje, pabrėžė šio sektoriaus svarbą Lietuvai ir 

kaip pajamų šaltinį, ir kaip būdą kurti teigiamą šalies įvaizdį 

užsienyje. Tačiau tai yra sektorius, kuriam reikia darbuotojų, 

daug darbuotojų. Šio skyriaus tikslas yra paskatinti mokinius 

pagalvoti, ar juos gali sudominti tokia karjera ir jei taip, kur jie 

gali rasti daugiau informacijos apie išsilavinimą ir karjeros kelią. 

Šio skyriaus mokymosi tikslai yra šie: 

1. Apsvarstyti savo įgūdžius ir savybes ir pamąstyti, ar 

šiame sektoriuje jie gali siekti karjeros; 

2. Supažindinti mokinius su įvairiais galimais vaidmenimis 

sektoriuje; 

3. Pateikti informaciją kokiais būdais galima pakliūti į šį 

sektorių.



  

 

 

Mokymosi metodai 
Skyriai buvo sukurti naudojant mokymosi strategijas, 

pagrįstas aktyviu mokinių dalyvavimu ir įsitraukimu: 

▪ Skyriaus internete individuali peržiūra ir skaitymas 

▪ Mokiniai bus raginami naudoti internetą kaip 

paieškos priemonę (jei įmanoma) 

▪ Metodas apima ir mokinių pratybas, kurios skirtos 

suteikti galimybę: 

➢ skatinti debatuoti; 

➢ analizuoti duomenis; 

➢ surasti ir įrašyti informaciją; 

➢ įgyvendinti susietas veiklas; 

➢ “smegenų šturmą”; 

➢ vertinti informacijos žiniasklaidoje naudojimą; 

 

Kaip naudotis internetine platforma ir pratybomis 

Skyriai buvo sukurti taip, kad juos būtų galima naudoti 

kartu su pratybomis. Turint omenyje, kad vidutinė 

pamokos trukmė yra maždaug 45 minutės, numatoma, 

kad mokytis vieną skyrių internete ir atlikti visas užduotis 

prireiks maždaug 60–70 minučių, kurias galima suskirstyti 

į dvi atskiras pamokas arba vieną dvigubą.  

Tačiau kelias veiklas būtų galima išplėsti (pvz. Siužeto 

kūrimą pirmame skyriuje), todėl vienam skyriui galėtų 

būti skiriama iki trijų pamokų, priklausomai kokio 

interaktyvumo lygio užduotį norite atlikti ar kiek turite 

laiko. Svarbu pažymėti, kad skyriai ir prie jų esančios 

pratybos buvo sukurti taip, kad jie skatintų tolimesnes 

veiklas ir nebūtinai juos reikia baigti vienu prisėdimu.



  

 

Nors skyrius sukurtas taip, kad būtų suderinamas su 

daugeliu interneto naršyklių, optimaliausia naudoti yra 

„Google Chrome“ arba „Mozilla Firefox“. 

Mokiniams reikės ausinių ir rašiklio. 

 

Naudojimasis internetine platforma 

Norėdami  pereiti į priekį, spauskite mygtuką pirmyn 

‘>’, o norėdami grįžti – spauskite mygtuką atgal ‘<’. 

Jie yra dešinės pusės apatiniame kampe. 

Be to, viršutiniame dešiniajame kampe yra parinktis 

„Meniu“. Spustelėjus šį mygtuką, išsiskleis meniu, 

kuriame galėsite pasirinkti bet kurį norimą puslapį. 

Jei šiose pratybose reikia atlikti užduotį, jūs būsite 

nukreipti į  ją.



  

 

 

Pirmojo skyriaus užduotys 

 
Pirmoji užduotis - Skirtingos rinkos  

Užduotyje Skirtingos rinkos norima pasakyti mokiniams, 

kad metodas „vienas dydis tinka visiems“ ne visada yra 

tinkamas. Turime turėti skirtingą pranešimą kiekvienai 

tikslinei auditorijai. Šie vaizdo įrašai gali padėti paskatinti 

klasės diskusijas apie šalies rinkodarą ir apie tai, kaip mes 

kuriame šalies jausmą. Pavyzdžiui, kaip reikia "parduoti" 

šalies istoriją? Ar tai graži vieta aplankyti? galbūt ji gali 

būti perteikiama nuotykių ar linksmybių jausmu? 

Skaidrėje „Ką mes jiems žadėjome?“ esantys vaizdo 

įrašai skatina mokinius klausti kokią žinutę ar kokius šalies 

aspektus vaizdo įrašai perteikia? Pavyzdžiui, kokie 

vaizdai ar muzika naudojami? 

Atsižvelgiant į turimus išteklius ir laiką, tai gali būti 

atliekama kaip bendra veikla su mokiniais dirbančiais 

dviese ar trise, kad būtų galima įvertinti vaizdo įrašus ir 

pateikti atsiliepimus. 

 

Antroji užduotis – Siužeto kūrimas 

„Siužeto kūrimo“ veikla siekiama skatinti studentus 

prisiimti atsakomybę už savo vietovės rinkodarą. Ši veikla 

remiasi rinkos analizės įgūdžiais, reikalingais „skirtingų 

rinkų“ veiklai, naudojant problemos spendimo scenarijų: 

 

„Įsivaizduokite, kad jums buvo pavesta sukurti vaizdo 

įrašą, kuris pritrauktų turistus į jūsų vietovę padėti vietinei 

įmonei. Sukurkite mažiausiai keturių lankytinų vietų 

siužetą, kuris bus vaizdo įraše, pagalvokite, kokią žinutę 



  

 

bandote perduoti“. 

Pateiktus langelius galima naudoti tekstui įrašyti arba, jei 

užsiėmimas vykdomas ilgesnio projekto metu, mokinys 

gali užbaigti šią veiklą vėliau, pradžioje diskutuodamas 

su klasės draugais / mokytoju, tada nufotografuodamas 

savo vietovę ir įklijuodamas nuotraukas pratybose. Be 

siužeto, mokiniai taip pat turėtų parašyti trumpą 

pasakojimą apie visą perduodamą žinutę, pvz. istorija, 

juokelis, vaizdingos veiklos lauke ir pan. 

 

Trečioji užduotis – Jūsų regionas  

Užsiėmime Jūsų regionas mokiniai turi pritaikyti savo 

paieškos gebėjimus konkrečioje aplinkoje. Paieškos 

rajoną riboja šaltiniai, kuriuos galima rasti internete ar 

vietinėje turizmo agentūroje, todėl mokinius galima 

nukreipti į artimiausią regioninį šaltinį. Trys scenarijai: (1) 

dienos kelionė jaunuoliui (2) savaitgalio kelionė šeimai ir 

(3) popietės veikla pensininkų porai yra skirti priminti 

mokiniams, kad galima pasiūlyti įvairių užsiėmimų ir 

renginių įvairiems turistams. Žinoma, galite sukurti 

daugiau scenarijų. Galite apsvarstyti galimybę pasiūlyti 

mokiniams atrasti dar kitas turizmo rinkas. 

 

Pagrindinis šios veiklos tikslas yra priversti mokinius 

pradėti galvoti ir patyrinėti kas yra jų vietovėje ar 

regione.



  

 

Regionų pasirinkimas gali apsiriboti turimais ištekliais, todėl 

mokinius gali tekti nukreipti į artimiausią regioninį šaltinį, 

kuris yra arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Tačiau 

mokytojas gali nuspręsti paskirti mokinius/ grupes į 

skirtingus regionus, užuot davęs kiekvienam mokiniui tas 

pačias užduotis. Šią veiklą galima išplėsti, kad ji būtų klasės 

diskusijos ir pristatymo pagrindas baigus internetinį skyrių, 

jei lieka laiko. 
 
 

Ketvirtoji užduotis- Lankytojų pritraukimo viktorina  

Paskutinė veikla - lankytojų pritraukimo viktorina. 

Mokiniams pateikiamos nuorodos į įvairias lankytinas 

vietas ir paprašoma rasti informacijos, kuri turėtų būti 

lengvai randama. Pagrindinis šios veiklos tikslas yra 

supažindinti juos su įvairiais turistų lankomais objektais jų 

šalyje - viktorina yra priemonė paskatinti juos ieškoti. 

Vėlgi, tai galima padaryti individualiai ar grupėse. 

Atkreipiame dėmesį – viktorinos metu nėra įrašyto garso. 



  

 

 

Antrojo skyriaus užduotys 
Internetiniame skyriuje ir pratybų antrajame skyriuje yra 

trys veiklos (jei prireiktų - galima dar viena mokytojo 

vadovaujama reflektyvi veikla). Teoriškai visas antrasis 

skyrius galėtų būti nagrinėjamas atskirai, prieš tai 

neatlikus veiklų pirmajame. Vistik, skyrius siūlome 

nagrinėti nuosekliai, nes antrajame skyriuje tęsiamas 

svetingumo ir turizmo sektoriaus nagrinėjimas. Todėl, 

prieš pradedant antrąjį skyrių, galėtumėte paprašyti 

mokinių apmąstyti ir reflektuoti tai, ko jie išmoko 

pirmajame skyriuje. Akivaizdu, kad šias veiklas galima 

atlikti įvairias tinkamais būdais. 

 

Pirmoji užduotis – Ar tai man tinka? 

Šis mini tinkamumo testas skirtas paskatinti mokinius 

susimąstyti apie jų susidomėjimą ir tinkamumą sektoriui. 

Tačiau tai labai trumpas testas, todėl labai svarbu 

nuraminti mokinius, kad nėra teisingų ar neteisingų 

atsakymų.  Siekiame tik, kad jie pasvarstytų galimą 

tinkamumą pramonei, nes, galbūt, anksčiau niekada 

nebuvo apie tai rimtai galvoję. Pavyzdžiui, gal jiems 

patinka dirbti dinamiškoje darbo vietoje arba ten, kur 

nėra dviejų vienodų dienų, o gal kas mėgsta susitikinėti 

su žmonėmis. Toliau pateikiamas profesijų sąrašas rodo, 

kad galimas karjeros diapazonas nėra vien tik svečią 

pasitinkantys ir matomi darbuotojai. 

Teste galima surinkti nuo 30 iki 100 taškų, o jų reikšmės 

yra tokios: 

• 30-50 Tikriausiai turizmo ir svetingumo sektoriuje 

nereikėtų Jums planuoti ilgalaikės karjeros  

• 51 – 74 Jei dar negalvojote apie karjerą šiame 

sektoriuje - pagalvokite. Yra daugybė pozicijų, 



  

 

kurios galėtų Jums tikti. 

• 75 – 100 Turizmo ir svetingumo sektorius, be 

abejo, tinka jūsų asmenybei, todėl turėtumėte 

rimtai apsvarstyti jį rinkdamiesi karjerą. 

Vėlgi, svarbu dar kartą pakartoti, kad tai jokiu būdu 

neturėtų būti laikoma nuodugnia analize, o tik trumpa 

maža viktorina, paskatinančia susimąstyti. Gautas 

rezultatas yra tik dalis informacijos, mokiniai turėtų būti 

skatinami apmąstyti savo įgūdžius ir savybes, kalbant 

apie galimą jų karjerą. 
 

Antroji užduotis – Karjeros sąrašas 

Ankstesni tyrimai rodo, kad daug mokinių turi ribotą 

supratimą apie darbo vietų įvairovę ir todėl nesvarsto 

viso sektoriaus kaip galimo karjeros kelio. Šioje veikloje 

norime, kad mokiniai suvoktų ar jie yra susipažinę su 

galimų darbo vietų įvairove šiame sektoriuje. Atlikdami 

antrąją užduotį, mokiniams pirmiausia reikia surašyti 

galimų darbo vietų sąrašą (abėcėlės tvarka) esantį šioje 

pramonės šakoje.  Kai jie atliks šią veiklos dalį, pateikite 

PDF rinkmeną „Karjeros sąrašas“. Su šiuo dokumentu 

galima supažinti tik tada, kai mokiniai jau pabendė 

sudaryti savo sąrašą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Padalomoji medžiaga: Karjera turizmo ir svetingumo 
sektoriuose – antrojo skyriaus antroji užduotis  

 
A - administratorius, apsaugos darbuotojas. 

B – barmenas. 

F - floristas,  

G - grožio terapeutas, gidas, grafikos dizaineris, gelbėtojas. 

K - konditeris, kelionių vadovas, kelionių agentas, kambarinė, 

konsjeržas. 

L – logistas. 

N – nešikas. 

P – padavėjas, poilsio paslaugų agentas. 

R- registratūros darbuotojas, restorano vadovas 

S – skambučių centro operatorius, socialinių tinklų koordinatorius, 

sporto klubo instruktorius, skalbėjas, spa darbuotojas. 

T - techninis darbuotojas.  

V – verslo analitikas, vairuotojas, virėjas, vadybininkas, 

vadybininko padėjėjas, vestuvių planuotojas, viešbučio 

vadovas, viešbučio ekonomas. 



  

 

Ši veikla gali būti atliekama individualiai, poromis ar 

mažose grupelėse. Kai mokiniai sudarys sąrašą ir jiems bus 

parodyta padalomoji medžiaga, galima papildomai 

padiskutuoti apie tai, ką jie galvoja apie šį sąrašą: ar jie 

nustebo pamatę tai, kas jame buvo išvardinta? Ar jie būtų 

pridėję daugiau? Ar tai pakeitė jų požiūrį į sektorių ir 

galimą karjerą jame? 

 

Trečioji užduotis  

Trečiosios užduoties metu mokiniai turėtų peržiūrėti įvairius 

vaizdo įrašus, pristatančius karjerą ir pasirinkti tris, apie 

kuriuos norėtų parašyti. Esant poreikiui, galima pasirinkti 

kitą įrašų skaičių. Tikimasi, kad jie atsakys į konkrečius 

klausimus apie visus tris vaizdo įrašus: kokie darbai juos 

labiausiai domino ir kodėl? Kokio tipo įgūdžių jie turi, kad 

galėtų gerai atlikti šį darbą ir kokie mokymai galėtų jiems 

naudingi.  

Tai padės jiems ištirti ne tik galimą karjeros turizmo ir 

svetingumo srityje spektrą, bet ir giliau suprasti, kokie 

darbai egzistuoja. Suprantama, yra riba, kiek informacijos 

galima pateikti iš anksto prieš vaizdo įrašų peržiūrą. Galite 

apsvarstyti galimybę papildyti vaizdo medžiagą 

organizuodami pokalbius apie karjerą su vietos 

specialistais, dirbančiais turizmo ir svetingumo sektoriuje. 


