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Netradicinės pamokos
Poilsio
paslaugų
agento
mokymo
programa
patraukli
tuo, kad yra
daug
praktinio
mokymo užsiėmimų, kurių metu galima keliauti ir
susipažinti su lankytinomis vietomis ir turistiniais
objektais. Profesijos mokytojas Rimantas Sereičikas
P17 grupės pirmakursiams turizmo paslaugų
organizavimo pamokas vedė Anykščių menų
inkubatoriuje – menų studijoje ir regioninio parko
lankytojų centre. Netradicinės pamokos – tai vienas iš
būdų įdomiai mokytis.
Anykščių menų inkubatorius – menų studija –
pirmasis Aukštaitijos regiono inkubatorius. Tai
netikėtas pastatas, nes labai skiriasi jo vidus ir išorė.
Pamatėme didelį lietuvišką namą su baltomis
langinėmis. Jo viduje- visiškai kitoks stilius,
šiuolaikiškas ir erdvus išplanavimas. Įrengta požeminė
dalis, iš kurios atsiveria vaizdas į Anykštos upelio pusę.
Šiose netradicinėse patalpose veikia parodų erdvė,
vyksta įvairūs mokymai, renginiai, edukacinės
programos. Aplankėme reziduojančių meninikų
dirbtuves. Apžiūrėjome grafikos dizainerių, fotografo,
natūralios kosmetikos gamintojų, taikomosios tekstilės,
stiklo bei keramikos dizainerių darbus.
Susipažinus su pastatu ir jame vykstančiomis
veiklomis,
stebėjome
žvaigždes
„Cosmos
paukščių take“.
Šio

projekto
sumanytojai
kviečia lankytojus „panirti į
begalybės
pojūtį
ir
susipažinti su žvaigždėmis
iš arti“. Nepakartojamą
įspūdį sustiprina NASA
įrašyti žemės garsai, o
veidrodinė patalpa nukelia į
kosmoso begalybę...

Virtualios realybės įrenginio pagalba patyrėme
nepamirštamus nuotykius. Iš pradžių „patekome“ į
povandeninį laivą ir galėjome grožėtis gyvenimu,
verdančiu vandenyno dugne, aplink nardančiomis
žuvimis, vešinčiais vandens augalias, stebėti pro šalį
plaukiantį didžiulį ryklį. O ekstremali kelionė
linksmaisiais kalneliais privertė maloniai nustebti,
įveikti baimes ir pamiršti visus rūpesčius.

Kitas kelionės objektas – Anykščių regioninio
parko lankytojų centras ir jo nuostabi ekspozicija. Čia
sužinojome daug naudingos informacijos apie rajono
gamtos ir kultūros paveldo objektus,lankytinas vietas,
pažintinio turizmo ir poilsiavimo galimybes.
pamatėme įdomių videosiužetų, išgirdome legendą
apie Puntuko akmenį. Sužinojome, kad šiame pastate
buvo mokykla, kurioje mokėsi literatūros klasikai
Jonas Biliūnas, Antanas Žukauskas – Vienuolis. Šį
faktą primena tam skirta dalis ekspozicijos. Daug
netradiciškai, interaktyviai pateikiamos informacijos.
Vos keli prisilietimai pirštais ir galima sužinoti, kur ir
kodėl įsteigti parko draustiniai ir rezervatas, kas juose
saugoma, išgirsti pasakų, legendų ir padavimų apie
saugomus medžius, riedulius, paslaptingas vietoves.
Gražus, išskirtinis, garsus ir nuostabus Anykščių
kraštas!

