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• Susipažinome su topografiniu kelionių agento pasiruošimu; 

• Aplankėme Pompėją bei Vezuvijų, kurie pribloškė savo dydžiu ir grožiu;

• Neapolio archeologijos muziejus nustebino radiniais iš Pompėjos.

C2 Pramoginis turizmas ir topografinis rengimas. Italija



• Išmokome sudaryti kelionės maršrutą;

• Buvo labai aktyvi savaitė - visi dalyvavo orientacinėse varžybose;

• Aplankėme Nidos kopas, Juodkrantę, Baublių muziejų, Medvėgalio 

piliakalnį, Girdiškės bažnyčią, Kernavės muziejų bei Vilniaus 

senamiestį.

C3 Sporto ir nuotykių turizmas ir kelionės maršrutai. Lietuva



• Buvo pristatytas psichologinis gido pasiruošimas, sužinojome kaip nustatyti psichologinius 

žmonių ( kurie yra galimi kelionių agentūrų klientai) tipus, kaip elgtis gidui;

• Pažintis su tradiciniais Lenkiškais žaidimais;

• Aplankyta Magdeburgo pilis, Lynos upės rezervatas;

• Turėjome galimybę pamatyti Gdanską bei Varšuvos senamiestį .

C4 Kaimo ir Ekologinis Turizmas ir Psichologinis Pasirengimas- Tipologija



• Išmokome planuoti kelionės biudžetą;

• Aplankyta La Seu, gotikinė Romos katalikų katedra;

• Taragonos senamiestis, amfiteatras;

• Montserato kalnas ir jame esantis vienuolynas.

C5 Kultūrinis ir pažintinis turizmas ir biudžeto planavimas. Ispanija



• Susipažinome su SPA ir sveikatos turizmu; sužinojome kaip 

įvertinti suplanuotą kelionę po jos;

• Apsilankėme viename populiariausių Slovakijos SPA-

Aphrodite;

• Aplankyta Spiš pilis, Ice cave, Orava pilis, Budatin pilis;

• Turėjome galimybę artimai susipažinti su Žilina miestu.

C6 Sveikatos ir SPA turizmas. Kelionės įvertinimas



Projekto nauda
• Susipažinome su šalių –partnerių UNESCO paveldu;

• Susiradome draugų iš įvairiausių šalių;

• Nauja patirtis kitoje šalyje;

• Anglų kalbos tobulinimas;

• Pasitikėjo savimi, viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas;

• Pažintis su aplankytų šalių kultūra, papročiais, patiekalais, tradicijomis;

• Nuostabūs prisiminimai;

• Pagilinome žinias apie savo rajoną, šalį;

• Patobulinome darbo komandoje įgudžius;

• Galimybė labiau pažinti bendraamžius.



Projekto trūkumai
• Išvykus į kitą šalį praleidžiama dalis pamokų;

• Projekte dalyvauja dauguma mokinių , kurie turi galimybę priimti 

svečius iš kitos šalies;

• Kartais prireikia daugiau laiko randant bendrą kalbą;

• Papildomos išlaidos;

• Ilga kelionė.
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