СТРУЧНА ПОСЕТА ТЕМИШВАРУ

Сунчан и топао 26. новембар 2016. године пружио је посебно задовољство ученицима
смера Туристички техничар, који су били у стручној посети Темишвару, у пратњи
професорки Бранке Марковић и Живане Крејић. Њима су се прикључили ученици прве
године смера Правни техничар са разредним старешином Драганом Вицков и ученици
друге године смера Комерцијалиста са разредним старешином Снежаном Алексић.
Ученици све три године смера Туристички техничар били су на стручној екскурзији
која је имала циљ да се упознају са начином организације паушалног путовања и
занимањима туристичког водича и пратиоца и упознавањем са радом Туристиког
информативног центра у Темишвару.
Ученици друге године унапред су добили задатке које су морали да науче и да се у
аутобусу понашају као прави водичи и пратиоци, те је њихова брига била и
прибављање путних исправа.
Говорили су о друмском саобраћају и траси пута Е-70 од Панчева до Темишвара,
граничном прелазу Ватин, упознали су се са процедурама које су неопходне приликом
преласка границе. Информисали су нас о насељима кроз које смо прошли, Вршцу, а
највише о Темишвару и његовим природним карактеристикама, историји и култури.
Темишвар је у прошлости био управно седиште Баната, у њему живи велики број Срба,
те смо посетили и Саборну цркву и Темишварску епископију. Обишли смо тргове
којима град обилује и културне знаменитости и споменике на њима. На крају посете,
ученици су слободно време провели у Јулијус молу како би купили поклоне и сувенире.
Ова стручна екскурзија омогућила је ученицима да прошире знања из Агенцијског и
хотелијерског пословања и сродних предмета, а највише им је омогућила да науче да се
понашају као прави туристички водичи што ће им бити од велике користи за њихово
будуће занимање. Ученици који су добили задужења у потпуности су их остварили.
Екскурзија је оправдала циљ организације, а ученици и професори били су задовољни
организацијом ове стручне екскурзије.
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