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Ekoturizmas: naujos žinios per inovacijas, naujos darbo vietos per žinių panaudą 
Tai LLP-LdV-ToI-11-CY-1671101 projekto "Ekoturizmas: naujos žinios per inovacijas, naujos darbo 
vietos per žinių panaudą " (ECOTOUR) rezultatas. Projektas parengtas, siekiant pritaikyti ir išbandyti 
naują ekoturizmo mokymo programą Lietuvoje, Kipre, Estijoje ir Ispanijoje. 
Projektas padėjo spręsti ekoturizmo mokymo trūkumo problemą, skatinti  užimtumą  ir remti kaimo 
ekonomikos plėtrą, didinant vietinių bendruomenių sąmoningumą ir įgūdžius ekoturizme. Ekoturizmas 
reikalauja "žaliųjų" žinių ir įgūdžių, kurie šiuo metu labai riboti projekto šalyse ir apskritai Europoje. 
Mokymo programa suteikia galimybes ekoturizme ir su juo  susijusiame versle įgyti naujas 
kvalifikacijas (nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms), sėkmingai dirbti  ir konkuruoti rinkoje. 
Projektas įgyvendintas pagal  partnerių iš 4 ES šalių (Kipras, Ispanija, Estija, Lietuva), aprėpiančių 
Europą nuo Šiaurės iki Pietų, konsorciumo susitarimus. Konsorciumas apėmė mokymo įstaigas, 
turizmo įmones ir institucijas, atsakingas už turizmo plėtrą, todėl buvo derinamos įvairios nuomonės ir 
patirtis. Projektą koordinavo Kipro technologijos universitetas. Projekto partneriai: X – Panel Ltd 
(Kipras),  Kipro turizmo organizacija, Vorumaa Kutsehariduskeskus profesinio mokymo centras 
(Estija), Karuskose Ltd (Estija), viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centras, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija, Federacion Extremena de Turismo 
Rural (Ispanija). 
Projekte sukurta medžiaga buvo sėkmingai integruota į formaliojo mokymo programas, taip pat buvo 
išbandyta suaugusiųjų mokymo programa nuotoliniu būdu. ECOTUR projekto tikslinė grupė - turizmo 
sektoriuje dirbantys žmonės:  apgyvendinimo, maitinimo paslaugų teikėjai, kelionių operatoriai, gidai, 
kelionių vadovai, kiti darbuotojai, vadovai, verslininkai, turizmo politikai ir kt. Mokymo programa taip 
pat tinka studentams, profesinio rengimo įstaigų mokiniams ir kaimo bendruomenių atstovams, kurie 
siekia įgyti žinių apie ekoturizmą ar jas pagilinti. Projektas padėjo tobulinti kvalifikaciją ekologinio 
turizmo srityje ir didinti įsidarbinimo galimybes, atsirandančias dėl su ekoturizmu susijusių darbo vietų 
plėtros. Mokymo programoje atsižvelgta į naujausius pokyčius ekoturizmo mokyme. 
Projektą  įgyvendinant Europos lygmeniu profesinių standartų  analizė leido palyginti kompetencijas ir 
kvalifikacijas, kurių tikimasi iš žmonių, dirbančių  šalių-partnerių ekoturizmo sektoriuje. Partneriai 
pasidalijo tarptautine patirtimi, atnaujindami mokymo programą ir ją pritaikydami prie tikslinių grupių 
poreikių. Be to, kiekvienas partneris pritaikė mokymo programą prie šalies švietimo sistemos, verslo, 
kultūros, turizmo  aplinkos. Remiantis poreikių analizės rezultatais, ekologinio turizmo mokymo 
programa sukurta ir perkelta į e-mokymosi aplinką projekto interneto svetainėje. E-mokymosi turinys 
prieinamas 5 kalbomis: graikų, estų, lietuvių, ispanų ir anglų. E-mokymo turinys susideda iš: pristatymų 
(skaidrės);  E-šablonų pratimams; tyrimo medžiagos individualiam darbui;  E-bibliografijos ir kt. 
Mokymo metodika pagrįsta poreikių analizės rezultatais, taip užtikrinant mokymosi aktualumą ir 
patrauklumą. E-mokymosi aplinkoje  vyksta diskusijų forumai.   Tikimasi, kad Lietuvoje ekoturizmo 
mokymo programa skatins turizmo specialistų kompetencijų tobulinimą ir ekologinio turizmo plėtrą. 
Nors ekoturizmo plėtra yra įtraukta į Nacionalinės turizmo plėtros programą kaip vienas iš prioritetinių 
tikslų, tačiau realiame gyvenime iki šiol ji turi gana žemą prioritetą. Ši mokymo programa prisidės prie 
ekologinio turizmo mokymo plėtros šalyje, metodologinio pagrindo ekoturizmo specialistų rengimui 
kūrimo. Projekto rezultatai leidžia pritaikyti ekoturizmo mokymo programą profesinio mokymo 
sistemai ir, panaudojant tarptautinę patirtį, didinti šios srities specialistų konkurencingumą Europos 
darbo rinkoje. 
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