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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Žiema yra šalčiausias metų laikas, kai dienos 

yra trumpos, o naktys ilgos, tačiau tai 

nemažina žmonių noro aktyviai leisti laiką ir 

išbandyti sezonines pramogas, išskirtines 

vietas apsistoti. Vienas tokių pavyzdžių – 

„Ledo viešbutis“. 

„Ledo viešbutis“ Švedijoje – vienas pirmųjų 

ledo viešbučių pasaulyje, įkurtas 1989 m. Tai 

garsus visame pasaulyje viešbutis (tuo pačiu ir 

meno darbų paroda), pagamintas iš ledo ir 

sniego.  

Paprastai jau gruodžio viduryje duris 

atveriančio viešbučio plotas siekia per 5000 

m2, o kambarių skaičius – 60. Viešbutis 

populiarus keliautojų, trokštančių išvysti ir 

Šiaurės pašvaistę, tarpe, mat yra įsikūręs apie 

200 km į šiaurę nuo Poliarinio rato (šaltinis: 

https://www.greitai.lt/kelioniumanija/kelioniu-

idejos/straipsniai/ledine-ideja-nakvyne-ledo-

viesbutyje/). „Ledo viešbutis“ vadinamas vienu 

iš septynių Švedijos stebuklų, veikia iki 

balandžio mėn. Viešbučio sienos, lubos, 

grindys, lovos, žibintai, taurės ir daugybė kitų 

daiktų bei interjero detalių pagaminti iš 

natūralaus ledo.  

 

 

 

Nuotrauka: „Ledo viešbutis“, 1989 m įkurtas Švedijoje. Kiekvieną žiemą jis „atgimsta” vis nauju 

pavidalu Jukkasjärvi kaime, Švedijoje. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://steemit.com/life/@ybilmez/sweden-s-icehotel-has-been-rebuilt-

annually-since-1989-and-this-year-s-version-using-30-000-cubic-metres-of-snow-and-ice-is-as 

https://www.icehotel.com/
https://www.greitai.lt/kelioniumanija/kelioniu-idejos/straipsniai/ledine-ideja-nakvyne-ledo-viesbutyje/
https://www.greitai.lt/kelioniumanija/kelioniu-idejos/straipsniai/ledine-ideja-nakvyne-ledo-viesbutyje/
https://www.greitai.lt/kelioniumanija/kelioniu-idejos/straipsniai/ledine-ideja-nakvyne-ledo-viesbutyje/
https://steemit.com/life/@ybilmez/sweden-s-icehotel-has-been-rebuilt-annually-since-1989-and-this-year-s-version-using-30-000-cubic-metres-of-snow-and-ice-is-as
https://steemit.com/life/@ybilmez/sweden-s-icehotel-has-been-rebuilt-annually-since-1989-and-this-year-s-version-using-30-000-cubic-metres-of-snow-and-ice-is-as
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Kiekvieną pavasarį, apie kovą, „Ledo 

viešbutis“ surenka tonas ledo iš užšalusios 

Torno upės ir saugo jį netoliese esančiame 

gamybiniame angare. Šis ledas 

naudojamas baro reikmenims, ledo 

skulptūroms gaminti, visame pasaulyje 

vykstantiems pristatymams ir šou. Dalis 

likusio ledo paliekama naujoms viešbučio 

statyboms (šaltinis: 

https://www.travelonspot.com/lt_LT/straips

nis/atostogu-kampelis/4-ispudingiausi-

europos-ledo-viesbuciai). 

 

Žiemos sezono metu visoje ES 

fiksuojamas turizmo augimas, kuriam įtaką 

daro:  

● Kalėdinis laikotarpis; 

● Žiemos virtuvės tradicijos / žiemos 

papročiai; 

● Žiemos šalti orai / drėgmė / ledas / 

sniegas; 

● Kalėdinės mugės; 

● Žiemos sportas: kalnų ir lygumų 

slidinėjimas, snieglenčių sportas. 

Europos Sąjungoje turizmo pramonę 

siaurąja prasme (tradiciniai atostogų ir 

turizmo paslaugų organizatoriai) sudaro 

2,3 mln. įmonių (daugiausia mažosios ir 

vidutinės įmonės (MVĮ)), kuriose įdarbinta 

maždaug 12,3 mln. žmonių. 2014 m. viena 

iš dešimties Europos nefinansinės 

ekonomikos įmonių priklausė turizmo 

sektoriui. 2018 m. ES kelionių ir turizmo 

sektorius tiesiogiai sukūrė 3,9 proc. BVP ir 

5,1 proc. darbo vietų (t.y. įdarbino apie 

11,9 mln. žmonių). Įvertinus glaudžius 

turizmo sektoriaus ryšius su kitais 

ekonomikos sektoriais, vertinama, kad jo 

indėlis yra dar didesnis (10,3 proc. BVP ir 

11,7 proc. visų darbo vietų, t.y. įdarbinta 

27,3 mln. žmonių) (šaltinis: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/

lt/sheet/126/turizmas). 

 

 

 

 

https://www.travelonspot.com/lt_LT/straipsnis/atostogu-kampelis/4-ispudingiausi-europos-ledo-viesbuciai
https://www.travelonspot.com/lt_LT/straipsnis/atostogu-kampelis/4-ispudingiausi-europos-ledo-viesbuciai
https://www.travelonspot.com/lt_LT/straipsnis/atostogu-kampelis/4-ispudingiausi-europos-ledo-viesbuciai
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysis
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysis
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/126/turizmas
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/126/turizmas
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Žiemos pasaulis atviras visiems 
 

„Besikeičiančios visuomenės, naujos kartos 

vertybės ir įpročiai pradeda reikalauti iš 

kelionių naujų dalykų. Pasak pažangiausių 

kelionių agentūrų – vien tik gero maisto, 

patrauklaus viešbučio dizaino ir aukščiausio 

lygio aptarnavimo norint įtikti ateities 

keliautojui tikrai nebeužteks“1. 

Pratime daugiausia daugiausia dėmesio 

skiriama žiemos turizmui, akcentuojant jo 

skirtumus Europos šalyse. 

Pratime siūlomos trys užduotys. Pirmoje 

pateikimas vaizdo įrašas apie turizmą 

atskleidžiantis turizmo svarbą bei skirtumus 

įvairiose Europos šalyse. Peržiūrėję vaizdo 

įrašą, diskusijų metu mokiniai pagilins savo 

žinias apie turizmą, jo įtaką ekonomikai ir 

kultūrai skirtingose šalyse. 

Atlikdami antrą užduotį mokiniai imituos realią 

situaciją ir pagerins konfliktinių situacijų 

sprendimo įgūdžius. Mokiniai įvertins svečių 

norų bei poreikių, kultūros normų, tradicijų 

išmanymo svarbą kasdienėje turizmo 

paslaugų teikėjo veikloje. 

Trečios užduoties metu mokiniai įvertins 

potencialių „Ledo viešbučio” klientų poreikius 

ir atsižvelgiant į juos parengs rinkodaros 

planą, paskaičiuos jo biudžetą ir įvertins 

pelningumą.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Šaltinis: https://www.delfi.lt/m360/naujausi-

straipsniai/whats-next-2020-kas-taps-svarbiausia-
rytojaus-keliautojui.d?id=83687297 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#kultūrospažinimo 

#užsieniokalbos 

#marketingo 

#ekonomikos 

#informaciniųtechnologijų 

mokomuosius dalykus.  

Pratimo tikslai: 

 

Atskleisti žiemos turizmo paslaugų 

įvairovę ir galimybes. 

 

Paskatinti mokinius tobulinti klientų 

aptarnavimo įgūdžius išskirtinėse 

turizmo šakose. 

 

 

 

https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/whats-next-2020-kas-taps-svarbiausia-rytojaus-keliautojui.d?id=83687297
https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/whats-next-2020-kas-taps-svarbiausia-rytojaus-keliautojui.d?id=83687297
https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/whats-next-2020-kas-taps-svarbiausia-rytojaus-keliautojui.d?id=83687297
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Kas yra turizmas?“ 
 

 

 

 

 

 

Užduotį siūlome pradėti Mental Floss vaizdo 

įrašo apie turizmą Viskas ką reikia žinoti apie 

turizmą (angl. Everything You Need to Know 

about Tourism) peržiūra. Vaizdo įraše 

pasakojama turizmo istorija, jo svarba ir 

skirtumai įvairiose šalyse, taip pat aptariami 

klausimai susiję su turizmo veikla (bagažas, 

viršgarsiniai lėktuvai ir kt.). 

 

Peržiūrėjus vaizdo įrašą, paskatinkite 

mokinius diskutuoti toliau, aptardami šias 

temas:  

● Kokie yra matyto vaizdo įrašo raktiniai 

žodžiai? 

● Ką svarbu žinoti apie turizmą? 

● Kokie žiemos žiemos turizmo privalumai ir 

trūkumai? 

● Su kokiais iššūkiais susiduria žiemos 

turizmo paslaugų teikėjai?  

● Ar žiemos turizmas turi įtakos šalių 

ekonomikai ir kultūrai? 

● Kurioje šalyje, mokinių nuomone, šiuo metu 

greičiausiai vystosi turizmo sektorius? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie žiemos turizmą, jo įtaką 

ekonomikai ir kultūrai skirtingose Europos 

šalyse, taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas:    

 
Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● parinkti tinkamus komunikacijos būdus 

atsižvelgiant į situaciją;  

● dalyvauti konstruktyviame dialoge, 

demonstruojant gebėjimą teigiamai bei 

socialiai atsakingai vartoti kalbą. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● tolerantiškai išreikšti savo nuomonę bei 

suprasti skirtingus požiūrius, kurti abipusį 

pasitikėjimą ir jausti empatiją. 

 

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● taikyti žinias apie Europos visuomenių 

daugiakultūrius ir socialinius bei 

ekonominius aspektus. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, formuojant nuostatas: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.  

 

 

 

 

  

 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris, vaizdo projektorius. 

Veiklos rezultatas. 

Diskusija apie žiemos 
turizmą. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Tapk „Ledo viešbučio“ administratoriumi“ 

 

 

 

 

 

 

Pakvieskite mokinius internete paieškoti 
informacijos apie „Ledo viešbutį“ (paslaugos 
išskirtinumą, ypatumus, tvarką ir pan.), ar apie 
kokią nors kitą žiemos turistų mėgstamą 
pramogą. 
 

Pristatykite klasei užduotį – mokiniams reikės 
imituoti realią situaciją: dialogą tarp „Ledo 
viešbučio“ administratoriaus (ar kitos žiemos 
pramogos) ir kliento. Administratorius turi 
išspręsti sugalvotą konfliktinę situaciją/kliento 
skundą.  

Mokiniai gali bendrauti ir užsienio kalba, 
priklausomai nuo mokomojo dalyko ir jo tikslų. 
 

Kartu su mokiniais aptarkite 2 užduoties dalį, 
įvardinant tinkamus komunikacijos, konfliktinių 
situacijų sprendimo aspektus. 

 

  

 
 
 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins žinias 

apie komunikacijos svarbą turizmo paslaugų 

kokybei, pagerins įgūdžius sprendžiant 

konfliktines situacijas, taip pat patobulins šias 

bendrąsias kompetencijas: 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● skaityti ir suprasti rašytinę informaciją; 

● parinkti tinkamus komunikacijos būdus 

atsižvelgiant į situaciją; 

● suprasti vartojamos kalbos poveikį, bei 

socialiai atsakingai vartoti kalbą. 

 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● suprasti, reikšti ir aiškinti faktus ir mintis 

užsienio kalba. 

 

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus; 

● tolerantiškai išreikšti savo nuomonę bei 

suprasti skirtingus požiūrius, kurti abipusį 

pasitikėjimą ir jausti empatiją. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● spręsti kylančias problemas. 

 

 

 

  

Veiklos rezultatas. 

Imituota ir aptarta reali 
konfliktinė situacija ir jos 
sprendimo būdai. 
 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 

kompiuteris. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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3 užduotis „Savaitgalis ledo viešbutyje“ 

 

 

 

 

 

 

 

Suskirstykite mokinius į grupes ir pakvieskite 

suplanuoti/parengti reklaminę kompaniją 

(rinkodaros planą) savaitgalio paslaugų „Ledo 

viešbutyje” pardavimų skatinimui. Kiekviena 

grupė, įvertinusi potencialius klientus bei jų 

poreikius, turėtų suplanuoti rinkodaros 

veiksmus, apskaičiuoti biudžetą bei 

planuojamą pelningumą. 

Pristatymą siūlome rengti Canva, Prezi, MS 

Publisher, MS Power Point ar kt. programa. 

Atsižvelgiant į pamokos tikslus, pristatymas 

gali būti rengiamas užsienio kalba.  

Paprašykite mokinių parengtą rinkodaros 

planą/reklaminę kompaniją pristatyti visai 

klasei.  

Siūlome pristačius visus darbus, atlikti jų 

analizę, įvardinant svarbiausius aspektus į ką 

turi būti atsižvelgiama, planuojant paslaugos 

pardavimo skatinimo veiksmus. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo 

žinias apie žiemos turizmo sektorių bei 

rinkodarą, taip pat patobulins šias bendrąsias 

kompetencijas: 

 

Raštingumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● atskirti, suprasti ir interpretuoti faktus bei 

nuomones, pateiktus rašytine ir žodine 

forma; 

● pristatyti informaciją bei dalyvauti grupės/ 

klasės diskusijoje. 

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● naudoti skaitmenines technologijas 

tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam 

užduoties atlikimui. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

● įveiklinti idėjas. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant įgūdžius: 

● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis; 

● įžvelgti ir realizuoti komercines galimybes. 

  
Veiklos rezultatas. 

Parengtas ir pristatytas 
rinkodaros planas „Ledo 
viešbučio” paslaugų 
viešinimui. 

 

Reikalingos priemonės: interneto ryšys, 
kompiuteris, kompiuterinė programa 
(Canva, Prezi, MS Publisher, MS Power 
Point ar pan.). 
 

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://www.canva.com/
https://prezi.com/
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ŠALTINIAI  

 
Informacija apie žiemos turizmą 
https://www.longdom.org/scholarly/winter-
tourism-journals-articles-ppts-list-270.html 
 

Vaizdo įrašas apie turizmą 
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqW
qbP8 
 

 
Išsami informacija ir Švedijos turizmo istorija: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c
1551556fb105b18/1465379613912/info_0635.
pdf 
 

Informacija apie „Ledo viešbutį”: 
https://www.icehotel.com/about-icehotel/ 

 

 

 

 

https://www.longdom.org/scholarly/winter-tourism-journals-articles-ppts-list-270.html
https://www.longdom.org/scholarly/winter-tourism-journals-articles-ppts-list-270.html
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105b18/1465379613912/info_0635.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105b18/1465379613912/info_0635.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105b18/1465379613912/info_0635.pdf
https://www.icehotel.com/about-icehotel/

