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2011 m. gruodžio 19 d., Vilnius. 2011 m. gruodžio 8 d. vykusioje „Studentų idėjų mugėje” savo idėjas pristatė net 40
komandų, tarp jų ir 8 tarptautinės. Iš daugybės šaunių idėjų komisija išrinko dvi, kurios ir pasidalino TTVAM įsteigtą
pagrindinį prizą. Dzūkijos tradicinių amatų kaimo sodyboje idėja „Tapk dzūku ir tu!” buvo įvertinta už etnokultūros ir
tautinio paveldo tradicijų puoselėjimą. Idėjos autorės – Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentės
Justina Kaziukonytė, Aušra Valiukaitė, Gražina Venskutonytė.
Į klausimą, kas pastūmėjo dalyvauti, idėjos autorės atsakė, jog pirmiausia atsirado idėja, kuria, pastūmėtos dėstytojų,
panoro pasidalinti su visais.
„Mūsų idėja paprasta, saugojanti ir puoselėjanti mūsų tautos gyvąjį kultūrinį paveldą. Dzūkijos regione įsikūrusi senovinio
tipo kaimo sodyba, kurioje kiekvienas gali prisiliesti prie dzūkiško gyvenimo pamatų. Tai puiki išeitis atitrūkti nuo
kasdienės rutinos ir darbų. Čia galima ne tik atsipalaiduoti, pailsėti nuostabios gamtos apsuptyje neribotą laiką, bet ir
išgirsti bei išmokti tai, ką praeityje mokėjo kiekvienas mūsų prosenelis. Amatų įvairovė tenkins kiekvieną, net
išrankiausiąjį poilsiautoją“, – pasakojo Justina Kaziukonytė.
„Sodyboje siūloma išmokti audimo ir juodosios keramikos paslapčių, išsilieti žvakę taip, kaip ankščiau liedavo mūsų
senoliai ar išsimarginti margutį, sužinant kiekvieno simbolio prasmę. Kadangi Dzūkija garsėja grybų ir uogų įvairove,
sezono metu yra puiki galimybė patiems pagrybauti Dzūkijos miškuose, o kad būtų kur tuos grybus susidėti, mokoma
susipinti dzūkišką „kašiką“ patiems. Vakarais taip pat netenka liūdėti, mokoma dzūkiškų dainų, dzūkiškų pasakojimų,
patarlių ir mįslių, nes dzūkai – patys dainingiausi visoje Lietuvoje“, – papildė Aušra Valiukaitė.
Studentės teigia, kad šia idėja norėjo parodyti, kiek visko gražaus turime patys, savo gimtojoje žemėje, kokios gilios
mūsų tradicijos, kultūra, ir koks nuostabus kraštovaizdis mus supa. Studentės ragina nesidairyti į svetimas šalis ir
pirmiausia pažinti savo kraštą.
Studentės taip pat dalyvauja Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimo projekte „Pradedančiųjų verslininkų profesinis
mokymas" (angl. Vocational Education to Business Start Up (VEBSU)), kurio tikslas kolegijų dėstytojams, studentams ir
absolventams perduoti informaciją ir paskleisti medžiagą apie verslo pradžią, verslo skatinimo modelį ir profesinio
mokymo sistemą.
Projektą remia Europos Komisija. Projektą administruoja konsultacinė kompanija „Clever Cherry". Projekto parneriai –
University College Birmingham (Jungtinė Karalystė), Escuela Superior de Hosteleria y Turismo Sant Ignasi (Ispanija),
International University College (Bulgarija) ir Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.

Projekto veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.
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