Študijná návšteva a workshopy s názvom „Marketing turistických služieb“ 9. a 10. september 2021.
V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa uskutočnila študijná návšteva na Slovensku a v rámci mikroprojektu
„Zvyšovanie kvality odborného a profesijného vzdelávania Spojenej školy č. 3 a Spojenej školy č. 4 v Jasle a
Spojenej škole vo Svidníku“. sa uskutočnil workshop „Marketing turistických služieb.“ Študijná návšteva na
Slovensku a workshopy „Marketing turistických služieb“ boli zamerané na získanie a rozšírenie vedomosti o
turistických zdrojoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach v oblasti okresu Svidník.
Študijného pobytu sa zúčastnilo 15 študentov Spojenej školy vo Svidníku (obchodná akadémia). Počas
študijného pobytu 9. septembra sa študenti zoznámili s turistickými zdrojmi okresu Svidník, t.j. rozhľadňa,
Dukla, skanzen ľudovej architektúry vo Svidníku, Údolie smrti v Kapišovej a športovo-rekreačný komplex vo
Svidníku (bazény). Študenti okrem toho dostali praktickú prezentáciu fungovania hotela vo Svidníku.
10. septembra sa uskutočnil workshop s názvom „Marketing turistických služieb“. Účastníkmi workshopu bolo
15 študentov Spojenej školy č. 4 v Jasle (technik organizácie cestovného ruchu) a 15 študentov. Dr Rafał
Kapica
prednášal priamo v Spojenej škole vo Svidníku. Poľskí študenti sa zúčastnili na prednáške vo forme online
účasti.
Po workshope študenti získali osvedčenia o absolvovaní v poľštine a slovenčine a angličtine. Bola to
nepochybne zaujímavá skúsenosť a skvelá príležitosť, vďaka ktorej študenti získali ďalšie vedomosti užitočné
na trhu práce v sektore cestovného ruchu.
Študijná návšteva a workshopy sú súčasťou poľsko-slovenského mikroprojektu s názvom „Zvyšovanie kvality
odborného a profesijného vzdelávania Spojenej školy č. 3 a Spojenej školy č. 4 v Jasle a Spojenej škole vo
Svidníku“. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prispôsobiť odborné a profesijné
vzdelávanie potrebám cezhraničného trhu práce.
Medzinárodný, poľsko-slovenský projekt v oblasti odborného vzdelávania je pokračovaním a ďalším
rozšírením cezhraničnej spolupráce Okresu Jasło so slovenskými partnermi.
Hodnota mikroprojektu: 36 405,54 €.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a zo
štátneho rozpočtu Poľskej republiky ako súčasť programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko
– Slovensko 2014-2020.
Príspevok Powiatu Jasielskeho je 10%.

