
Kansainvalista kokemusta 
Sedun matkailualan opiskelijoille 

Lyyli ja Despina ovat olleet tyytyvaisia alavalin-
taansa. 

A.htariin saapui keskiviik-
kona 16.5. eri koulutusas-
teidep henkilostoa ympa-
ri Eurooppaa SHOW-VET 
hankkeen aloituskokouk-
seen. Kyseessa on Sedun
organisoima opettajien di-
giosaamisen laadun paran-
tamisen hanke. Hankkeen
tarkoituksena on parantaa
opettajien valmiuksia eta- .
seka hybridi opetukseen
liittyen.

ta, kun he paasivat harjoit-
telemaan asiakaspalveluti-
lannetta englannin kielella. 

Asiakaspalvelua 
- englanniksi

- Englanniksi kommuni-
kointi jannitti etukateen
hieman, mutta jannitys
vaihtui innostukseen illan
aikana. Tama'nkaltaiset ti-
lanteet antavat kuitenkin
hyvan mahdollisuuden har-
joitella asiakaspalvelutilan-
teita englanniksi, toteaa en-
simmaisen vuoden matkai-
lualan opiskelija Lyyli.

- Olin tosi innoissani tas-
ta illasta ja  tama on jo kol-
mas kansainvalinen tapah-
tuma, jossa saatiin olla mu-
kana. Jokaisen kerran jal-
keen jannittaa vahemman. 
Tama kerta on myos eri-
lainen kuin kaksi edelta-
vaa kansainvalista asia-
kaspalvelutilannetta. Kah-
della edellisella kerral-
la paasimme palvelemaan 
opiskelijoita Belgiasta j a  
Ranskasta, kun taas talla 
kertaa vieraina olikin opet-
tajia eri puolelta Euroop-
paa. Omanikaisten oppi-
laiden palveleminen jannit-
ti itsea henkilokohtaisesti 
enemman kuin opettajien, 
kertoo Despina. 

Uuteen alaan he ovat ol-
leet todella tyytyvaisia. Ta  
man kaltaisten iltojen jar-
jestelyissa ja  toteutuksessa 
mukana oleminen tuo hy-
vaa kokenmsta tulevaisuut-
ta varten. Hyva organisoin-
ti ja  tyonjolito qn molempi-
en mielesta erittain tarkeaa. 
Matkailualan lehtoria Tit-
ta Huhtamakea he kehuvat 
erinomaiseksi opettajaksi 
ja ohjaajaksi tilaisuuksien 
jarjestam i sessa. 

- Talla alalla parjaa, jos
on sosiaalinen, ystavalli-
nen, kohtelias ja  joustava, 
toteavat molemmat opiske-
1 ij at yhdessa. Matkailualaa 
he suosittelevatkin kaikil-

le mat ailualasta kiinnos-
tuneille. 

- Sedun matkailuala tar-
joaa myos hyvat mahdolli-
suudet opiskella joustavas-
ti monimuotona, jos sinul-
la on jo aiempaa kokemus-
ta alalta, kertoo yrittajana 
Ylistarossa toimiva Raija-
Maija. 

Ahtari tarjosi 
hienot puitteet 

Saunan j a  Tuomarniemi-
kasteen jalkeen opettajat 
kertoivat pitavansa Suo-
mesta kovasti. Erityisesti 
A.htari sai kehuja luonton-
sa kauneudesta. 

- Tahiin hankkeeseen osal-
Iistuminen antaa ainutlaatui-
sen tilaisuuden saada lisaa 
tietotaitoa omaan digiosaa-
miseen. Odotamme kovas-
ti saavamme lisaa tyokaluja 
helpottamaan erilaisten di-
gialustojen kayttoa. Taman 
hankkeeseen liittyvan mat-
kan myota, meille tarjoutui 
myos mahdollisuus tutustua 
Suomeen ja A.htariin. Tuntui 
aivan uskomattomalta huo-
mata, etta olet hotellissa ja 
sinua ymparoi metsa ja ho-
tellin ikkunasta aukeaa na-
kyma jarvelle, tòtesivat Bel-
giasta kotoisin oleva Valenti-
na ja Alankomaista A.htariin 
saapunut Trienke. 

Sedun A.htarin toimipis-
teen matkailualan opiske-
lijoille tarjoutui ainutlaa-
tuinen tilaisuus paasta har-
joittelemaan tyoskentelya 

englanniksi, kun 17.5. tiis-
taina hankkeen kansainva-
lisille vieraille jarjestettiin 
ohjelmaa Tuomarniemen 
hienoissa puitteissa. Oppi-
laat paasivat osallistumaan 
illan jarjestelyihin alusta 
loppuun saakka. Tilaisuus 
antoi myos opiskelijoille 
mahdollisuuden harjoittaa 
omaa kielitaitoaan. Ohjel-
maksi kansainvalisille vie-
raille oli jarjestetty muùn 
muassa turvesauna, Tuo-
marniemi-kaste seka ilta-
palaa rehtorintalolla. Mat-
kailualan oppilaille tama 
ei ollut ensimmainen ker-

Lyyli ja  Despina ovat mo-
lemmat ensimmaisen vuo-
den matkailualan opiske-
lijoita. Molemmat kerto-
vat aloittaneensa yliiasteen 
jalkeen toisessa koulussa; 
mutta vaihtaneensa kesken 
opintojen matkailualaan. Kansainvaliset vieraat paasivat nauttimaan turvesaunasta. 


