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Успешно обучени промотери за одржлив туризам на
Факултетот за угостителство и туризам во Охрид (ФТУ)
Ебересвалде/Охрид, 27 септември 2013. На Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид (ФТУ) на 30. септември 2013
започнува четвртата и со тоа последна обука во рамките на
германско-македонската тренинг програма и мрежа „Одржлив
туризам”. Најавени се поголем број на учесници, професори и
асистенти од ФТУ како и други преставници на туристички
субјекти во Македонија.
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Пред почетокот на XII Меѓународна научна конференција за услужен сектор
на ФТУ во Охрид (3-5 Октомври 2013) завршува и обуката за промотери на
одржлив туризам во рамките на истоимената германско-македонска
програма и мрежа. Последната тренинг единица започнува на 30. септември
и ќе им овозможи на најавените учесници да ги заокружат започнатите теми
од повеќе области како туризам во заштитени подрачја, одржлив развој на
туризмот, одржливост во одбрани форми на туризмот, менаџмент на
квалитет во туризмот, одржлив менаџмент на дестинации и туризам и
заштита на природата во охридскиот регион. Во рамките на двегодишниот
проект се реализираа четири обуки во кои учесниците можеа да
апсолвираат сéвкупно осум модули, вклучувајќи ја и студиската посета на
партнер Универзитетот за применети науки во Еберсвалде како и посетата
на практични примери во Берлин и Бранденбург.
„Германско-македонската тренинг програма и мрежа `Одржлив туризам`” е
прв заеднички проект на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и
германскиот Универзитет за применети науки Еберсвалде кој финансиски е
поддржан од Германската сојузна фондација животна средина (ДБУ). Со
завршување на последната обука на 2. октомври 2013 учесниците ќе го
добијат предикатот промотери за одржлив туризам.
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