SUDRABA CEĻOTĀJI – ATBALSTS MVU, LAI PIESAİSTĪTU VECĀKA GADA GĀJUMA
CEĻOTĀJUS AR INOVATĪVI STRUKTURĀLĀM UN IZGLĪTOJOŠĀM METODĒM
Eiropas populācija kļūst vecāka. Katrā ES dalībvalstī, EBTA valstī un kandidātvalstī pieaug
to cilvēku īpatsvars, kuri ir 65 gadus veci un vecāki (Eurostat ’17). Piemēram, Turcija ir viena
no pasaules jaunākajām valstīm, bet tā ir ir starp desmit visstraujāk novecojošām valstīm
pasaulē. Demogrāfisko izmaiņu situācija ir līdzīga arī citās šī projekta partnervalstīs:
Austrijā, Latvijā, Spānijā, Itālijā. Attiecīgi ceļotāju, kas vecāki par 65 gadiem, pieauguma
tempi gadu gaitā ir palielinājušies - un ir pat lielāki nekā citās vecuma grupās (Analyse
Lifestyle 2017). Piemēram, Spānijā Nacionālais statistikas institūts aprēķināja 3 593 857
ceļotājus, vidēji 43 gadus vecus (2017. gads), un novēroja 5% pieaugumu to ceļotāju vidū,
kas izvēlas atpūsties laukos vairāk nekā vienu reizi gadā. Tāpēc tūrisma nozarei ir
nepieciešami uzlabojumi, balstoties uz jaunām izglītības metodēm un instrumentiem, kurus
vēlas piedāvāt projekts “Sudraba ceļotāji” , lai uzlabotu attiecīgos piedāvātos klientu
pakalpojumus.
Projekta plānotie rezultāti:
Projekta “Sudraba ceļotāji” mērķis ir, attīstot mobilo mācīšanos un profesionāļu
pamatprasmju mācību materiālu, kas attiecas uz darba tirgu, un apsverot iespēju izmantot
Eiropas instrumentus (ECVET/ECTS), novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves
nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem.
“SUDRABA CEĻOTĀJI” mērķis ir nodrošināt piekļuvi formālam saturam, ko var izmantot kā
mobilo mācīšanos. Tādējādi šis projekts nodrošinās formālus un secīgus mācību materiālus,
izmantojot dažādus formātus, kā, piemēram, audio, tekstu, video. Pieejami brīvai
lejupielādei; sadarbības līgumos tiks noslēgta vienošanās par publisko autortiesību
izmantošanu.
Projekts vēlas:




Nodrošināt PIA/AI, lai varētu strādāt tūrisma izglītības jomā, ar sistemātiskām
metodēm un iespējām viņu personāla sākotnējai un turpmākai profesionālajai
pilnveidei gan skolas, gan darba vidē, atbalstīt šīs jomas pedagogus ar jauniem
tehnoloģiskiem risinājumiem viņu apmācības nodrošināšanai.
Lai lauku tūrisma uzņēmumi saņem rezultātus, un viņiem ir acīmredzamas
konkurences priekšrocības strādājot,



“Sudraba ceļotāji” apmācīts personāls, tādējādi labāk piesaistot jaunus klientu
segmentus.
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