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 Profesinis mokymas užtikrinant visiems prieinamas 
turizmo paslaugas 

http://abilityadvisor.eu/  

 

3 Naujienlaiškis     Birželis 2019   

Projektas TAD yra finansuojamas Europos Sąjungos ,,Erasmus+“ programos 
profesinio mokymo strateginės partnerystės lėšomis.  

 

3 TARPTAUTINIS SUSITIKIMAS  

 

Data: 2019 m. kovo 27-28 d.  

Vieta: Braga, Portugalija. Priimančioji organizacija: Edifício dos Congregados da 
Universidade do Minho  

Sutikimo metu partneriai aptarė projekto progresą, sukurtus produktus, rezultatų sklaidą bei 
tolimesnius projekto įgyvendinimo etapus. 

 

 
Nuotrauka: Braga, Portugalija 

 

http://abilityadvisor.eu/


  

2 puslapis – TAD naujienlaiškis Nr.3, Birželis 2019 

 

 

    Nuotrauka: Projekto komandos nariai, Braga-Portugalija. 

 

Pirmasis projekto rezultatas – visiems prieinamo turizmo paslaugų apžvalgos ataskaita, 
aktuali profesinio mokymo (VET) teikėjams, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei 
politinius sprendimus priimantiems asmenims – dokumente patekta informacija išdėstyta 
atsižvelgiant į kiekvienai šių grupių aktualias sritis. Projekto partneriai aptarė tolimesnius 
projekto viešinimo etapus. Projekto viešinimą koordinuoja vienas projekto partnerių – 
European Network for Accessible Tourism ASBL (ENAT).   

 

Šiuo metu rengiama visiems prieinamų turizmo paslaugų konsultanto programa. Susitikimo 
metu projekto partneriai aptarė bendro darbų plano progresą bei būtinus žingsnius, 
padėsiančius sėkmingai pasiekti suplanuotus rezultatus. Mokymo programų temos bus 
išdėstytos  6 aktualiuose moduliuose.   

Kuriamos Visiems prieinamo turizmo paslaugų konsultanto mokymo programos modulių 
temos:  

1. Įvadas į visiems prieinamą turizmą 

2. Klientų prieinamumo poreikiai 

3. Visiems prieinamų paslaugų teikimas 

4. Paslaugų prieinamumo vertinimas  

5. Visiems prieinamų paslaugų viešinimas 

6. Visiems prieinamo turizmo paslaugų konsultanto vaidmuo 
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Projekto partnerių šalyse 2019 m. lapkričio mėn. bus organizuojami projekto rezultatų 
viešinimo renginiai. 

 

  

      Projekto susitikimo akimirkos 

 

4-asis projekto partnerių susitikimas vyks Lietuvoje, 2019 m. gruodžio 11-12 dienomis.   
Priimančioji organizacija: Panevėžio darbo rinkos mokymo centras  

 

 

Projekto dokumentas: Visiems prieinamo turizmo situacijos 

apžvalga  

2-jame naujienlaiškyje pristatyta pirmoji projekto TAD ataskaita „Situacijos 
apžvalga“, kuria galite rasti projekto svetainėje. Šiuo dokumentu siekiama 
prisidėti prie šalių bendros atviros paslaugų sistemos kūrimo bei remti  
suinteresuotų šalių pastangas didinti turizmo paslaugų prieinamumą. 

Temos, kurios aptartos visiems prieinamo turizmo paslaugų situacijos 

apžvalgoje atspindi profesinio mokymo institucijos ir verslo įmonės 

perspektyvas. Požiūrių skirtingumas, jo išdėstymo savitumas atskleidžia  

šiandieninės situacijos savitumą bei būtiną jautrų situacijos suvokimą, 

atsižvelgiant į joje dalyvaujančias grupes, organizacijas ir jų poreikius.   

Ataskaitoje rasite bendrą esamų visiems prieinamų turizmo paslaugų 
analizę, rekomendacijas bei gerosios tokių paslaugų teikimo praktikos 
pavyzdžius.  

Susipažinti su šia situacijos apžvalgą galite čia: 

http://abilityadvisor.eu/wp-content/uploads/2018/08/TAD-research.pdf 

 

 Sekite mus TAD projekto Facebook paskyroje: 

https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730 

 

 

http://abilityadvisor.eu/wp-content/uploads/2018/08/TAD-research.pdf
https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730
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TAD Projekto partnerio pristatymas  

Šiame naujienlaiškyje tęsiame projekto partnerių, dirbančių įvairiose turizmo, prieinamo 

visiems, srityse, pristatymą. 

             Bluebook pristatymas 

 

Bluebook yra smulkaus ir vidutinio verslo grupei priskiriama viešųjų ryšių agentūra, 

besispecializuojanti socialinės komunikacijos ir mokymo srityse. Organizacijos vertybių 

pagrindas yra kokybė, vientisumas, pagarba, verslumo dvasia, abipusė nauda ir 

pilietiškumas. Kurdami pasaulį, kuriame darbas ir žinios sukuria asmeninio augimo bei 

ekonominio vystymosi galimybes, mes dirbame daugiau nei aštuoniolika metų, teigia 

įstaigos atstovė. Šių idėjų įgyvendinimui yra pasitelkiami projektai ir iniciatyvos, kurios 

padeda organizacijoms ir žmonėms įgalinti save, pagerinti savo gebėjimus ir įgūdžius, 

susieti juos, išspręsti problemas bei bendrauti efektyviai ir pagarbiai. 

Siekiant paįvairinti vykdomą veiklą, organizuojami mokymai, seminarai, projektai bei kuriami 

leidiniai asmenims, privačioms įmonėms ir viešosioms įstaigoms. Daugiausia dėmesio 

skiriama lygių galimybių visiems koncepcijai ir formalaus bei neformalaus švietimo 

aktualizavimui Europoje. 

Neformaliojo švietimo srityje organizacija skatina novatoriškus ir etiškus metodus, diegia 

lanksčius mokymosi būdus sutelkiant dėmesį į pagrindinių įgūdžių, intelektinių įgūdžių ir su 

darbu susijusių įgūdžių ugdymą. 

                           
Photos of training events led by Bluebook  

Įstaigos tikslinės grupės apima jaunus žmones, moteris, žmones, gyvenančius nepalankioje 

socialinėje padėtyje bei skirtingų etninių ir kultūrinių grupių žmones. 

Veikla socialinės komunikacijos srityje daugiausia orientuota į: 

 mokymąsį visą gyvenimą ir bendruosius įgūdžius (verslumą,  iniciatyvumą, mokėjimą 
mokytis, kultūrinis sąmoningumą) 

 skaitmeninės žiniasklaidos riziką ir galimybes 

 sveiką gyvenseną 

 atvirų švietimo išteklių naudojimą mokymuisi 

 įmonių socialinės atsakomybės politiką ir strategijas 
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 socialinį žemės ūkį 

 darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą 

 

Užtikrinant vykdomos veiklos tvarumą naudojami jau įvykdytų  profesinio mokymo strateginių 

partnerystės projektų produktai – socialinės atsakomybės, bendrųjų įgūdžių ir e-prekybos 

srityje bei strateginių partnerystės projektų „Jaunimas“ produktai, skirti europietiško identiteto 

formavimo bei integracijos temoms. Šiuo metu Bluebook vykdo du profesinio mokymo 

projektus skirtus integruotos metodikos profesiniame mokyme taikymo skatinimui ir 

profesinio mokymo ir darbo rinkos bendradarbiavimo aktyvinimui bei vieną „JAUNIMAS“ 

programos projektą, kuriuo metu bus kuriamos metodikos, padėsiančios jaunimui įgyti žinių 

apie šiandien Europą atstovaujančias skirtingas kultūras. 

 

 

  ENGIM Piemonte pristatymas 

 

ENGIM Piemonte yra Turine (Šiaurės vakarų Italija) veikianti profesinio mokymo institucija. 

Įkurta XIX a. pabaigoje, savo veiklą skyrė jauno žmogaus profesiniam mokymui, 

suteikiančiam reikiamų kompetencijų patekti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. ENGIM yra viena 

pagrindinių profesinio mokymo įstaigų Piemonto regione, teikiančių pirminio profesinio 

mokymo paslaugas. Jaunimas čia gali rinktis iš daugiau nei 20 mokymo programų.  

 
ENGIM Training Centre 

 

Didelė dalis veiklos susijusi su praktiniu profesinių įgūdžių ugdymu: įdiegta dualinio mokymo 

sistema, pameistrystė, praktika tiek Italijoje, tiek užsienyje ir dalyvavimas vietiniuose 

projektuose, skirtuose darbui reikalingų įgūdžių ugdymui. Suaugusiųjų švietimo srityje taip 

pat siūloma daug paslaugų: migrantams, bedarbiams, įmonėms ir vietos valdžios 

institucijoms. Pagrindinės mokymo sritys yra viešasis maitinimas, aplinka, IT ir ryšiai, 

valdymas ir socialinė rūpyba. Siekiant užsitikrinti vykdomos veiklos finansavimą ENGIM 

nuolat dalyvauja regioniniuose projektų konkursuose.  
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Organizacija dalyvauja jaunimo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, IT, energetikos ir aplinkos 

bei tvaraus mobilumo specialistų bendradarbiavimo tinkle. ENGIM juose yra atsakinga už 

antrosios pakopos studijų kursus. Tinkluose taip pat dalyvauja kitos švietimo organizacijos, 

įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir vietos valdžios institucijos. 

Pastaraisiais metais „ENGIM“ išplėtė veiklą teikdama nuotolinio mokymo(-si) paslaugas. 

Nuo 2010 m. ENGIM yra atsakingas už darbuotojų, nukentėjusių nuo ekonomikos krizės, 

mokymą: jau apmokyta daugiau nei 400 žmonių iš 100 įmonių, dalis jų rado naujas darbo 

vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIM mokiniai 

 

Siekiant skatinti socialines inovacijas ir darbo vietų kūrimą nuo 2012 ENGIM 

bendradarbiauja su “SocialFare®”.  

ENGIM sudaro 5 skyriai  Piemonto regione. Juose dirba daugiau nei 200 personalo 

darbuotojų, aptarnaujančių daugiau nei 2000 mokinių.   
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TAD koordinatorius 

 

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Lietuva  

 
Vaida Sinkevičienė 
El. paštas: projektai@paneveziodrmc.lt 
Adresas: J. Basanaviciaus g. 23A 
Panevėžys, LT-36205 Lietuva 
www.paneveziodrmc.lt  

 

 

TAD Partneriai 

  

    

European Network for Accessible Tourism, Belgium 

  

 

Bluebook S.r.l. (Italy) 

  

  

ENGIM Piemonte (Italy) 

  

 

Associacao universidade empresa para o 

desenvolvimento tecminho (Portugal) 

 

  

 

Šis naujienlaiškis yra išleistas įgyvendinant 
,,Erasmus+“ programos finansuojamą 
projektą Nr.  2017-1-LT01-KA202-035218. 

Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą. 

http://abilityadvisor.eu/  

http://www.paneveziodrmc.lt/
http://abilityadvisor.eu/
http://www.accessibletourism.org/

