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PRATYBOS 

 



 

 

Įvadas 

Sveiki, šios pratybos skirtos papildyti jūsų kelionę 

internetinėje platformoje. Pagrindinis viso projekto 

tikslas yra supažindinti jaunus žmones su turizmo ir 

svetingumo sektoriumi ir suteikti jiems informacijos apie 

galimas karjeros ir mokymosi galimybes šiame 

sektoriuje. Pirmajame skyriuje rasite pagrindinę 

informaciją ir skaičius, kurie, tikimės, jums suteiks 

bendrą supratimą apie šį sektorių ir paskatins pagalvoti 

apie galimą karjerą turizmo ir svetingumo srityje. 

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 netoli 

jūsų. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kaip naudotis internetine platforma ir 

pratybomis 

Šiame skyriuje siūloma naudoti ir internetinius išteklius, ir 

šias pratybas. Visame skyriuje yra užduočių, skirtų 

papildyti jūsų mokymąsi, todėl raginame aktyviai 

įsitraukti į šią veiklą. 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Užduotis 1  

Skirtingos rinkos 

Svarbu atsiminti, kad kai reikia pritraukti turistus, požiūris 

„KAS TINKA VIENAM, TIKS IR KITAM“ netinka. 

Pažiūrėkite į vaizdo įrašus, pavadintus „Ką mes jiems 

siūlome?“ ir apmąstykite kam, jūsų manymu, šie vaizdo 

įrašai yra skirti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIZDO ĮRAŠAS 1 

VAIZDO ĮRAŠAS 2 



 

 

Užduotis 2  

Siužeto kūrimas 

Peržiūrėję ankstesnius vaizdo įrašus skaidrėje „Ką mes 

jiems siūlome?“, įsivaizduokite, kad jums buvo pavesta 

padaryti vaizdo įrašą, kuris pritrauktų turistus į jūsų 

vietovę ir padėtų vietinei įmonei. Sukurkite bent keturių 

lankytinų vietų, esančių jūsų vietovėje, siužetinę liniją, 

kuri bus vaizdo įraše ir pagalvokite, kokią žinutę 

bandote perteikti. 
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Užduotis 3  

Jūsų regionas 

Peržiūrėję informaciją nuorodose, įsivaizduokite, kad 

dirbate turizmo informacijos biure.  

Suplanuokite šiuos maršrutus: 

 

Dienos kelionė jaunam žmogui 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Savaitgalio kelionė šeimai 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Popietės užsiėmimas senjorų porai 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Užduotis 4  

Lankytojų pritraukimo viktorina 

Norėdami atsakyti į klausimus internetinėje 

platformoje, turėsite spustelėti kiekvienos klausimų 

skaidrės nuorodas, esančias laukelyje „REIKALINGOS 

NUORODOS“. Prašome nespausti galimo atsakymo, kol 

neperžiūrėjote informacijos interneto svetainėse. 

Pagrindinis veiklos tikslas yra jus supažindinti, o ne 

patikrinti jūsų žinias.

 

Pastaba: Viktorinoje nėra garso 

 

 

 

 

„Puikiai padirbėjote. Jūs baigėte šios programos 

pirmąjį skyrių. Prašome pereiti į antrąjį skyrių.“ 


