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UUDISKIRJA SISU:

 eumecb.com/vinci

Tere tulemast lugema Erasmus+ VINCI projekti teist digitaalset uudiskirja,
mis käsitleb vähese süsinikuheitega turismitegevusi. Sellest uudiskirjast
leiate teavet projekti edenemise ja käimasoleva projektitöö kohta. Saate
teada, millised projekti eesmärgid on saavutatud ja milliste ülesannetega
projektipartnerid praegu tegelevad. Uudiskiri sisaldab ka huvitavat teavet
vähese süsinikuheitega turismi kohta.

Koolitajatele mõeldud virtuaalse ja liitreaalsuse platvorm vähese
süsnikuheitega turismi edendamiseks 

www.facebook.com/vincilowcarbontourism

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


PR3: Digital Toolbox to Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship

Projekti senises käigus on partnerid saavnutanud esimese tulemuse: valmis on saanud
innovatiivne kutsehariduse ja -koolituse õppekava, et edendada vähese süsinikuheitega
turismi ja sellega seotud ettevõtlust. 
Õppekava väljatöötamist alustati fookusgrupi intervjuudega, mis toimusid kõikides
partnerriikides. Fookusgruppides osalesid kutsehariduse koolitajaid ning
turismispetsialistid. Kogutud andmete põhjal koostati iga partnerriigi jaoks riiklik
turismivajaduste aruanne.
Teine samm oli õppekava väljatöötamine kogutud teabe põhjal. Õppekavas on kokku
kaheksa moodulit. Iga partner koostas ühe mooduli ja üks moodul on tehtud koostöös
kõigi partneritega. Õppekava on mõeldud kõigile turismisektoris osalejatele, kuid
eelkõige:
- kutsehariduse koolitajatele
- kutsehariduse koolitajaks õppijatele 
- turismialase kutsehariduse õpilastele
- turismisektori töötajatele
- reisibüroodele
- turistidele
- turismiinfokeskustele
Õppekava asub projekti veebilehel ja on vabalt vaadatav ning allalaaditav.

Projekti edenemine 2

Käimasolev projektitöö
Pärast õppekava lõpetamist alustati projektitegevustega PT2 (head näited virtuaalse ja liitreaalsuse
elementidega vähese CO2-heitega turismitegevuste kohta) ja PT3 (e-õppe platvorm (VINCI Toolbox),
mis edendab vähese CO2-heitega turismi ning sellega seotud ettevõtlust).
PT2: Head näited virtuaalse ja liitreaalsuse elementidega vähese CO2-heitega turismitegevuste
kohta. Head näited toetavad turismisektorit oma töö erinevates etappides, on kasulikud
kutsehariduse õpilastele ja turismisektori sidusrühmadele, aga aitavad ühtlasi ka ettevõtjatel luua
ärimudeleid, mis toetavad vähese CO2-heitega turismi edendamist. Loodavad näited sisaldavad
teksti, piltide ja videote kombinatsiooni ning nende koostamiseks kasutatakse rakendust Zappar.
PT3: E-õppe platvorm (VINCI Toolbox), mis edendab vähese CO2-heitega turismi ning sellega
seotud ettevõtlust, on mõeldud spetsiaalselt kutsehariduse õpetajatele, et koolitada turismialast
eriala õppivaid õpilasi. See projekti osa sisaldab partnerriigi infolehte, milles kirjeldatakse
olemasolevaid vähese CO2-heitega võimalusi/tegevusi, Powerpoint-vormis koolitusmaterjali vähese
CO2-heitega turismi ja sellega seotud ettevõtluse kohta ning e-õppe materjale.

https://eumecb.com/vinci/?page_id=6


Vähese CO2-heitega turismi jutunurk

Partnerite kohtumine Zagrebis
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Tulemus 1: Õppekava, selle moodulid ja sihtgrupp
Tulemus 2: Head näited virtuaalse ja liitreaalsuse elementidega vähese CO2-heitega
turismitegevuste kohta
Tulemus 3: E-õppe platvorm ja selle sisu
 VINCI projekti levitamine
 Projektijuhtimise küsimused

Partnerite teine riikidevaheline kohtumine toimus 22. septembril 2022 Horvaatia pealinnas
Zagrebis, kus asub organisatsioon Institut za turizam. Kohtumisel osalesid kõigi seitsme
partnerorganisatsiooni esindajad. Koosolekul osalejad arutasid peamiselt juba ellu viidud
projekti tegevusi ja järgmise perioodi ülesandeid. Kohtumise peamised teemad olid
järgmised:

Koosolek toimus taas rahulikus ja sõbralikus õhkkonnas. Horvaatia kolleegid said kohtumise
korraldamisega suurepäraselt hakkama. 

Võimaluse korral käige jalgsi või kasutage ühistransporti. Lühemate vahemaade puhul
võite ka jalgrattaga sõita, kõndida, ratsutada või suusatada. Lisaks sellele, et te vähendate
enda tekitatud CO2-heiteid, hoolitsete ka oma tervise eest.
Pikemate vahemaade puhul eelistage rongi- või bussiühendust.
Piirake võimalusel lendamist või eelistage otselende. Tõus ja maandumine suurendavad
kütusekulu ja paiskavad kõige rohkem heitmeid õhku.
Piirake laevareise või jätke need vahele. See turismi- ja transpordiliik avaldab suurt mõju
keskkonnale, peamiselt kasvuhoonegaaside eraldumise ja saasteainete merre ning
ookeanidesse heitmise kaudu.
Reisige kergelt ja minimaalse pagasiga. Vähem pagasit tähendab väiksemat kütusekulu,
vähem aega lennujaamas ja raha kokkuhoidu. 

Transport on reisimise lahutamatu osa ja üks kõige vähem keskkonnasõbralikumaid osi.
Turism toodab kuni 8% maailma kasvuhoonegaasidest. Sellest kuni 72% pärineb transpordist
ja 24% majutusest.

Kuidas ma saan reisides oma süsinikujalajälge vähendada?

Alustage tutvumist vähese CO2-heitega turismitegevustega



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.iregio.org

www.drosostalida.org

www.sei.org/centres/tallinn

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/

