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"Emancipimi Civil Ma Ndryshe" Sivil Toplum Kuruluşu 

EC MA NDRYSHE 

 

 

BAŞVURU ÇAĞRISI 

 

JANJEVA'DA TURİST REHBERİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EĞİTİM OLANAĞI 

 

EC Ma Ndryshe STK, "Janjeva'da Kırsal Turizmin Haritalanması" projesi kapsamında, Janjeva'daki gençlere 

kültürel ve doğal mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve bilgi ve becerilerinin aktarımı yoluyla bu mirasın 

korunmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Projemizin bir parçası olarak, "Janjeva'da Turist Rehberi 

Becerilerinin Geliştirilmesi" adlı bir eğitim düzenliyoruz ve bu çağrı aracılığıyla, turist rehberlerinin rolü 

hakkında bilgi sahibi olacağınız ve turizm tanıtımının bölgenin ekonomik kalkınmasını nasıl etkilediğini 

öğreneceğiniz eğitime katılmak için ilgilenen tüm tarafları davet ediyoruz. 

Janjeva bölgesinde yaşayan tüm topluluklardan (Arnavutlar, Hırvatlar, Romanlar, Aşkaliler, Mısırlılar, 

Türkler, Boşnaklar) 20 ila 45 yaş arasındaki bireyler başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Bu eğitim için, 

aşağıdaki kriterlere göre 20 katılımcı seçilecektir. Eğitim programı, 7 (yedi) gün (hafta sonları) sürecektir 

ve katılımcılar yerin kültürel ve doğal varlıklarının sunum ve tanıtımının temel uygulamalarını öğrenme ve 

turist rehberlerinin temel bilgi ve becerilerini kazanma fırsatı bulacaklardır. Seçilen katılımcılar, eğitim 

programına düzenli olarak katılmakla ve grupla ve eğitim ekibiyle iyi ilişkiler kurarak faaliyete dahil olmayı 

ve kendini adamayı taahhüt etmekle yükümlüdür. 

Eğitim programı aşağıdaki çeşitli konuları kapsayacaktır: 

• Turist rehberi kavramları ve türleri; 

• Turist rehberlerinin mesleki davranışları ve etiği; 

• Turistik güzergah/yol; 

• Turist rehberi olarak alandaki en iyi uygulamalar; 

• Turizm/turizm işi aracılığıyla istihdam olanakları. 

 

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, bölgede turist turlarını yönetmek için neyin gerektiğini, turizm 

teklifleri hazırlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve turistler için mükemmel bir deneyim 

sunmanın ne anlama geldiği hakkında genel bir bilgi edineceklerdir.   

Ayrıca, en fazla 5 (beş) başarılı katılımcı, projenin bir parçası olarak yayınlanacak platform/web sitesine 

aktarılacak olan Janjeva'nın turizm varlıklarını belirlemek için alan araştırma ekibinde (ücretli olarak) yer 

alma fırsatına sahip olacaklardır. 
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Başvuru yapacak adayların/ilgililerin nitelikleri: 

• Janjeva köyü sakini olması; 

• Konuşma ve yazma açısından yerel dillerden birinde (Arnavutça ve Sırp/Hırvatça) iyi düzeyde bilgi 

sahibi olması. İngilizce dil bilgisi avantajlıdır (başka bir dil bilgisi gerekli değildir ancak takdir 

edilecektir); 

• Eğitim programına tam zamanlı olarak katılım ve dahil olabilme imkanı bulunması. 

 

Başvuru yöntemi: Başvuru, kuruluşun www.ecmandryshe.org web sitesindeki "Konkurse" bağlantısı 

içinde bulunan online formu doldurarak veya https://forms.gle/xWRvWaJk1scEh6ef9 bağlantısı 

aracılığıyla yapılabilir. Daha fazla bilgi için bize şu numaralardan ulaşabilirsiniz: 049 714 024 & 029 222 

771. 

Başvuru süresi: Başvuru süresi 24 Mart 2023, 00:00'da sona erecektir. Çağrı kapandıktan 5 (beş) gün sonra 

yalnızca seçilen katılımcılar bilgilendirilecektir. Uygun adayların kabul edilmemesi durumunda, EC Ma 

Ndryshe bu çağrıyı iptal etme hakkına sahiptir. 

 

STK EC Ma Ndryshe'nin "Janjeva'da Kırsal Turizmin Haritalanması" projesi, Kosova Avrupa Birliği Ofisi ve 

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen "Janjeva'nın Ekonomik Canlanmasının 

Destekleyicisi Olarak Kültürel Miras" projesi tarafından finanse edilen hibenin bir parçasıdır ve Kosova'daki 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır. 
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