VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesijos
mokytojos L. Vaičaitienė ir A. Katilienė dalyvavo kelionėje –
profesinėje stažuotėje Austrijoje ir Turkijoje.
Stažuotė organizuota pagal ES ŠMPF Leonardo da Vinčio
programos profesijos mokytojų ir vadovų, atsakingų už
profesinį rengimą įmonėse, projektą ,,Sveiki atvykę į kaimo
turizmo sodybą!“, kurį koordinavo VšĮ Kelmės PRC projekto
vadovė – Aldona Biedermann.
Įspūdžiais iš Austrijos dalijasi kelionės dalyvės
Po ilgos kelionės autobusu,
lietuvių grupė atvyko į
nuostabaus grožio Austrijos kraštą, kurį gaubia tyras Alpių
maumedžių išfiltruotas oras, kur troškuliui malšinti vandens gali gurkštelėti tiesiai iš čia pat bėgančio šaltinio ir
kur didingas vaizdas nuo kalnų viršūnių, net kvapą gniaužia.
Pirmą dieną teko išbandyti - Lietuvoje dar naujovės, o austrų akims jau įprasto dalyko– šiaurietiško ėjimo, su specialiomis
lazdomis. Darbuotojai parodė, kaip taisyklingai jas laikyti ir tada prasidėjo žygis po Alpes. Po tokias Alpes, kurių įsivaizduoti
tikrai neužtenka. Reikia nuvykti, išbandyti, užuosti, pajausti. Šioje aplinkoje buvo sumaniai organizuota pirmoji paskaita,
kurios metu sužinojome apie Austrijos valstybę, žemes, jų ypatumus ir aišku apie turizmo išvystymą, neatsiejant jo nuo
regiono ekonomikos pasiekimų.
Ne tik pramogos laukė Austrijoje, bet ir rimti darbai – seminarai, susitikimai su svarbiais asmenimis, intensyvi veikla,
paskaitos ir pratybos. Štai vienų pratybų metu išmokome gaminti vietinius tradicinius patiekalus, desertus. Taip pat ragavome
jau profesionalų rankomis gamintų. Viskas nuostabu: žmonės draugiški, dėmesingi, svetingi, visur ilgaamžės tradicijos.
Seminarai, bei susitikimai su turizmui svarbiais asmenimis, sukrovė nemenką žinių bei idėjų bagažą. Kiekvienas iš devynių
Austrijos regionų plėtoja ekologinį turizmą. Ypatingai šalyje populiarus kalnų slidinėjimas, žvejyba, Swarovski gaminių
muziejus, ledinių gigantų pasaulis Tennengebirge kalnuose, termobaseinai ir daug kitų įdomių turistinių vietų, ežerų, o ypač
didžiuojamasi švariu jų vandeniu. Lankėmės įvairiuose miestuose ir miesteliuose: vienas jų – Vilach‘as - tai liūdnos istorijos
miestas, jis vienintelis, kuris buvo sudegintas karo metu, o po karo naujai atstatytas. Daug jaukių gatvelių, jis garsėja
Užgavėnių kaukių šventėmis, kuomet ten suvažiuoja austrai iš visų regionų, taip pat atvyksta daug svečių iš užsienio.
Taip pat lankėmės vaikų ir suaugusiųjų parke Adventurepark, tai įdomus parkas su lynais, įmantriais batutais, čiuožyklomis,
laipynėmis, bei mini zoologijos sodu. Per metus ten apsilanko apie 50 tūkst. lankytojų. Nepaliaujamai žavėjomės tūkstančius
metų skaičiuojančiais gamtos kūriniais Obir stalagtitų urve. Tai vienas įdomiausių Austrijos stebuklų, mat urvai buvo atrasti
1870 m., kai kalnakasiai susiruošė ieškoti švino ir cinko.
Įspūdžių laviną vainikavo Stadt an Klopeiner See miesto šventė. Aktyvus jaunimas rodė tradicinius nacionalinius šokius,
dainavo dainas, ir vertė stebėtis, kad dauguma publikos besiklausančios liaudies dainų buvo ne senjorai o gražus, švytintis
jaunimas.
Įspūdžiai iš Turkijos
Matėme ne tokią Turkiją, apie kurią pasakoja ką tik iš atostogų grįžęs kaimynas, ar jau septintąjį kartą ten ilsėjusis kolegė.
Mūsų Turkija buvo tokia, kokią viešint kaip eiliniam turistui sunku ir pamatyt. Taip, mes aplankėme svarbiausias vakarų
Turkijos vietas, taip mes buvome dėmesio centre, taip jautėmės visur svarbiausiais svečiais, net buvo gaila išvykti, tačiau už
kiekvieno kampo pardavinėjami suvenyrai su „Alacho akim“ mums turėjo kitokią prasmę.
Kelionės tikslas buvo pamatyti, kuo turizmo vystymas Turkijoje skiriasi nuo Lietuvos, kokie yra tenykščių gyventojų siekiai,
įdirbis ir kokie vykdomi sprendimai siekiant užtikrinti nuolatinį turistų srautą.
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