
     Project No. 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011
 

 

 

Tervitab Pavel Janak (IRR) 

VINCI
 

U U D I S K I R I  # 1  -  S E P T E M B E R  2 0 2 2
 

 

Tere tulemast.................................lk 1
Projekti tulemused ja
üritused................lk 2
Vähese CO2-heitega turism ja
partnerite kohtumine...........lk 3
Tutvu partneritega........... lk 4

UUDISKIRJA SISU:

 eumecb.com/vinci

Meil on hea meel anda teada esimesest uudiskirjast Erasmus+ projektis
''Koolitajatele mõeldud virtuaalse ja liitreaalsuse platvorm vähese
süsinikuheitega turismi edendamiseks" (lühend VINCI).

Vähese süsinikuheitega majandus ja tehnoloogiad on üks olulisemaid teemasid
Euroopas. CO2 heitkoguste vähendamine on peamisi prioriteete kliimamuutuste
vastases võitluses, mis puudutab peaaegu kõiki inimtegevuse valdkondi,
sealhulgas turismi. Sellepärast on vaja edendada vähese süsinikuheitega
turismiviise ja kajastada teemat turismisektori töötajate ja koolitajate seas.

 Koolitajatele mõeldud virtuaalse ja liitreaalsuse platvorm vähese
süsinikuheitega turismi edendamiseks

 

www.facebook.com/vincilowcarbontourism

https://eumecb.com/vinci/
https://eumecb.com/vinci/
https://www.facebook.com/vincilowcarbontourism


Projekti tulemused ja üritused

 
Projekti üks esimesi ülesandeid oli korraldada igas partnerriigis fookusgrupp, mille
osalised olid kutsehariduse ja -koolituse õpetajad ning turismisektoris töötavad inimesed.
Fookusgruppide eesmärk oli selgitada välja, millest on puudu partneeriikide kutsehariduse
ja -koolituse pakkujatel ning mida vajavad turismisektori sidusrühmad, et edendada
vähese CO2-heitega turismi.
Fookusgruppide tulemuste põhjal koostati iga riigi kohta aruanne, mis on lisatud
innovaatilise kutsehariduse ja -koolituse õppekava esimese tulemuse alla.

 
 
 
 
 
 

Projekti tulemused

PT1: Uuenduslik õppekava vähese süsinikuheitega turismi edendamiseks kutseõppeasutustes

PT2: Head näited virtuaalse ja liitreaalsuse elementidega vähese CO2-heitega turismitegevuste
kohta

PT4:  E-käsiraamat, mis juhendab kutseõppeasutuste turismiõpetajaid 
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PT3: E-õppe platvorm (VINCI Toolbox), mis koondab kokku projektis välja töötatud materjalid

Projekti üritused

 Uuendusliku õppekava väljatöötamine, mis aitab edendada vähese
süsinikuheitega turismitegevust ja võimendada sellega seotud ettevõtlust.
 Tõsta teadlikkust heade näidetega, kuidas turismisektori sidusrühmad saavad
vähendada CO2 heitkoguseid.
 Töötada välja koolitusmaterjal vähese süsinikuheitega turismi ja sellega seotud
ettevõtluse kohta.
 Luua e-õppe platvorm (VINCI Toolbox), mis koondab kokku projektis välja
töötatud materjalid.
 Töötada välja e-käsiraamat, mis on suunatud nii kutseõppeasutuste
turismiõpetajatele kui turismisektori huvirühmadele laiemalt.

Projekti põhieesmärgid:
1.

2.

3.

4.

5.



Vähese süsinikuheitega turism

Avakoosolek Bugibbas
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VINCI projektipartnerite avakoosolek toimus 11. märtsil 2022 Maltal, Bugibbas.
Sellel kohtumisel osalesid kõigi seitsme partnerorganisatsiooni esindajad. Iga
partnerorganisatsiooni esindajad tutvustasid oma asutust ja selle lisaväärtust
projektile. Kohtumise käigus vaadati läbi projekti väljundid ja Gantt diagramm.
Samuti arutati esimesi samme, koostöövorme, iga partneri ülesandeid ja
tähtaegu projekti esimese kuue kuu jooksul. Avakoosolek toimus sõbralikus
õhkkonnas, kus osalejad õppisid üksteist paremini tundma.

Vähese süsinikuheitega turism hõlmab kõiki madala
energiakuluga turismi vorme. See tähendab, et transpordist,
majutusest ja muudest tegevustest tekkiv süsihappegaasi heide
on võimalikult väike. Vähese süsinikuheitega turism on
peamiselt seotud raudtee- või bussitranspordi, lühikese ja
keskmise pikkusega vahemaade, siseturismi, pikemaajalise
viibimise ja majutusega, mille süsiniku jalajälg on väiksem. 

Mis on vähese süsinukuheitega turism?

Energia- ja süsinikuintensiivsed turismiviisid on seevastu seotud peamiselt õhu-,
auto- või kruiisitranspordiga, millega kaasnevad pikad vahemaad ja suur
energiatarbimine.



             TUTVU             PARTNERITEGA

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni vahenditest. Käesolev uudiskiri kajastab ainult VINCI partnerluse
seisukohti ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.
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www.its.edu.mt

www.iztzg.hr

www.upb.ro

www.eumecb.com

www.sei.org/centres/tallinn

www.iregio.org

www.drosostalida.org

https://www.its.edu.mt/
http://www.iztzg.hr/
https://upb.ro/
https://sites.google.com/view/mecbeuprojects/home
https://iregio.org/
https://www.drosostalida.org/

