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Įvadas 

Sveiki, šios pratybos skirtos papildyti jūsų kelionę 

internetinėje platformoje.  Pirmajame skyriuje mes 

supažindinome jus su turizmo ir svetingumo pasauliu, 

kad galėtumete suprasti šio sektoriaus svarbą tiek kaip 

pajamų šaltinį, tiek kuriant teigiamą šalies įvaizdį 

užsienyje. Tai yra sektorius, kuriam reikia darbuotojų, 

daug darbuotojų. Šio skyriaus tikslas yra paskatinti jus 

pagalvoti, ar jus gali sudominti tokia karjera ir jei taip, 

kur galite rasti daugiau informacijos apie būdus įgyti 

išsilavinimą renkantis šį karjeros kelią. 

Antrojo skyriaus mokymosi tikslai yra šie: 

1. Įvertinti savo įgūdžius ir savybes ir pagalvoti ar 

šiame sektoriuje galite siekto karjeros 

2. Susipažinti su galimų vaidmenų įvairove šiame 

sektoriuje 

3. Pateikti informaciją apie karjeros 

galimybos ir būdus patekti į šį sektorių 



  

  

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. Jūsų taip pat gali būti paprašyta spustelėti 

pasirinkimą arba paleisti vaizdo įrašą. 

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.  



  

  

1 užduotis – Ar tai man tinka? 

Šiame pratime norime, kad atliktumėte nedidelį tinkamumo 

testą, kuris paskatintų susimąstyti ir išsiaiškinti, ar jums gali patikti 

turizmo ir svetingumo sektorius. Pasirinkę klausimą, spustelėkite 

mygtuką šalia savo pasirinkimo, tada spustelėkite simbolį √ 

apatiniame dešiniajame kampe, kad pateiktumėte atsakymą. 

Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų; tiesiog kai kurie pateikti 

atsakymai gali labiau rodyti tinkamumą šiai pramonei. 

Pavyzdžiui, ar jūs mėgstate dirbti dinamiškoje vietoje arba ten, 

kur niekada nėra dviejų vienodų dienų; ar jūs mėgstate susitikti 

su žmonėmis net jei kai kurie klientai gali išsekinti jūsų kantrybę. 

Jei anksčiau nemanėte, kad turizmo ir svetingumo sektoriuje 

gali būti jūsų karjera, testas gali paskatinti jus apmąstyti ir įvertinti 

daugybę galimų karjeros ir išsilavinimo galimybių. Kai atliksite 

testą, įrašykite gautą balą procentais į žemiau esantį langelį. 

Trumpai pakomentuokite, ką galvojote apie rezultatą kad 

susimąstytumęte apie galimą karjerą sektoriuje - ar tai gali būti 

tinkama jums? 
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2 užduotis – Karjeros sąrašas 

Dabar, kai susipažinote su įvairiomis veiklos sritimis šiame 

sektoriuje, sudarykite galimų darbo vietų sąrašą. Kai 

baigsite savo sąrašą, paprašykite mokytojo dokumento 

„Karjeros sąrašas“ ir palyginkite, kiek jūsų darbo vietų 

yra išvardinta mokytojo sąraše. Patariame savo sąrašą 

sudaryti abėcėlės tvarka. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

3 užduotis – iš visų peržiūrėtų vaizdo 

įrašų, pristatančių karjerą, pasirinkite tris, 

apie kuriuos norėtumėte parašyti.  

Peržiūrėję vaizdo įrašus, parašykite: 

a) Kokie darbai jus labiausiai sudomino? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b) Kodėl jie jus sudomino? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Kokie įgūdžiai yra reikalingi norint gerai atlikti šį darbą? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Kokie mokymai padėtų jums patobulėti ir gerai atlikti šį 

darbą? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

  

Puikiai padirbėjote ir baigėte antrąjį skyrių. 

Atminkite, kad norėjome tik supažindinti su 

galimybe siekti karjeros turizmo ir svetingumo 

pramonėje. Toliau domėkitės, kalbėkites su šios 

pramonės atstovais, naršykite susijusius 

tinklalapius, pabandykite įsidarbinti ne visą 

darbo dieną - visa tai padės jums nuspręsti, ar 

tokia karjera jums tinka. 


