Tūristu gidu kursi Valmierā (2016)
PROGRAMMA
Tematu
bloks

Datums

Vieta

Tūristu gida profesionālās zināšanas par
Valmieru un apkārtējiem novadiem

Tūristu gida profesionālās
Tūristu gids
prasmes
uzņēmējdarbībā

Ievads

Plkst.
16:00-16:30

04.03.2016.

Valmieras pilsētas
pašvaldība,
Lielā zāle,
Lāčplēša iela 2,
Valmiera

16:30-17:30

17:30 - 19:00

9:00-11:30

05.03.2016.

Valmieras Integrētā
bibliotēka,
Cēsu iela 4, Valmiera

11:30-13:00

14:00-.15:30

11.03.2016.

12.03.2016.

Valmieras muzeja
izstāžu zāle,
Bruņinieku iela 3,
Valmiera
Valmieras Sv.Sīmaņa
baznīca,
Bruņinieku iela 2,
Valmiera

Valmieras muzeja
izstāžu zāle,
Bruņinieku iela 3,
Valmiera

Tēma
Iepazīstināšana ar kursu plānu, mērķiem un organizatoriskiem jautājumiem (
norēķini, sertifikāti u.c.)
Tūristu gida profesija tūrisma nozares kontekstā
Tūristu gida darba vide - darba apstākļi un profesionālā ētika; profesionālas
organizācijas, kas saistītas ar tūristu gida profesiju
Reglamenti un normatīvi
Normatīvie akti, kas regulē tūrisma nozari, kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.
Tūristu gida profesijas tiesiskie un komerciālie aspekti, autortiesības, datu aizsardzība,
pašnodarbinātas personas statuss *
Komunikācijas paņēmieni, metodika
Pielāgošanās auditorijas interesēm un vajadzībām; Improvizācijas māksla; Ekskursijas
kā priekšnesums
Ekskursijas plāns - informācijas atlase, strukturēšana, sasaiste ar vietu un klienta
interesēm, vizuālo prioritāšu izcelšana. Praktiskā nodarbība - Ekskursijas plāna
sagatavošana
Grupas vadīšana - grupas un gida attiecību neitralitāte, pieklājība, grupas uzvedība,
stresa pārvaldīšana, laika pārvaldīšana, konfliktu vadība, risku mazināšana un
novēršana

15:30-17:30

Tematisko stāstu veidošana un prezentēšana. Gida video CV sagatavošana

16:00-17:30

Kultūra
Arhitektūras un mākslas dižākās vērtības Valmierā un apkārtējos novados

17:30-19:00

Mācību ekskursija "Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca"

10:00 - 11:30

Personu grupas ar īpašām vajadzībām vadīšana

11:30-13:00

Interpretatīvas programmas veidošana saistībā ar dabas elementiem pilsētā

14:00-15:30

Politiskā, sociālā un ekonomiskā vēsture
Valmiera - senās Hanzas pilsētu savienības pilsēta; Valmiera 19.gs.b.

15:45-16:45

Mācību ekskursija "Teic man Gauja Valmieras stāstu”
t.sk. Baltvācu dzimtas; Valmieras muzejs

Lektors
Iluta Bērziņa
(Valmieras TIC)

Andris Klepers
(Vidzemes augstskola
docents, Dr.geogr.)

Jānis Kalnačs
(Vidzemes augstskola
profesors Dr.art.)

Normunds Pīlips
(Invalīdu un viņu draugu apvienība
“Apeirons”)
Baiba Līviņa-Jarohoviča
(Dabas aizsardzības pārvaldes DIC
“Vecupītes” vadītāja, vides gide)
Liene Rokpelne
(Valmieras muzejs, pētniece)
Ingrīda Zīriņa
(Valmieras muzejs, Vēstures nodaļas
vadītāja)

18.03.2016.

19.03.2016.

01.04.2016.

Valmieras Drāmas
terātris,
Lāčplēša iela 4,
Valmiera
Valmieras Kultūras
centra kamerzāle,
Rīgas iela 10,
Valmiera

Tiks precizēta

VOC Sporta un
rehabilitācijas centrs,
Jāņa Daliņa iela 2,
Valmiera
Sajūtu parks,
Jāņa Daliņa iela 2,
Valmiera
Vidzemes augstskola,
Cēsu iela 4, Valmiera

02.04.2016.

08.04.2016.

09.04.2016.

Valmieras TIC,
Rīgas iela 10,
Valmiera

Valmieras muzejs /
Pilskalna iela 2,
Valmiera

16:00-17:00

Mācību ekskursija VDT "Aizkulišu pasaulē"

Arnolds Osis
(VDT aktieris)

17:30-19:00

Prezentēšanas paņēmieni - personīgais izskats, balss, dikcija, acu kontakts, stāja,
ķermeņa valoda, elpošana, runas stils un vārdu krājums, mikrofona lietošana

Tiks precizēts

Ģeogrāfija, ģeoloģija, dabas mantojums
(teritorijas ģeoloģiski dabiskais sākums; cilvēka ietekmes uz vidi)

Iveta Druva-Druvaskalne
(Vidzemes augstskolas lektore, Mg.geogr.)

Dabas objekti – Gauja (Stāvie krasti, krāces, plūdi, ledus iešana, u.c.); Gaujas
Nacionālais parks, Burtnieka ezers, Drumliņu lauki, Sietiņiezis, Zilaiskalns, ...)

Ģirts Stinkulis
(Latvijas universitāte, Asoc.prof. Dr.geogr.)

16:00-17:30

Aktīvās atpūtas tūrisms
Vidzemes Olimpiskais centrs, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, sporta pasākumi, velo,
laivošana

Jolanta Dukure
(VOC Sporta dzīves organizatore,
marketinga speciāliste)

17:30-19:00

Praktiskā nodarbība Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā "Spēles elementi
ekskursijas satura dažādošanai"

Rolands Melbārdis
(Aktīvā tūrisma centra "Eži" vadītājs)

10:00-11:30

Starpkultūru aspekti

11:45-13:15

Literatūra un valodniecība (Endzelīna izcelsme; Valmieras un apkārtnes apvidvārdi un
to izmantošana gida stāstījumā)

14:15-.15:45

Mūsdienu Valmiera un apkārtējie novadi
Vispārēji soc., ekon., vides, izglītības, kultūras u.c. fakti; "Zaļās Valmieras" koncepcija

16:00-17:30

Mācību ekskursija "Valmieras puikas"
Ievērojamas vēsturiskās personības Valmierā un apkārtējos novados

16:00-17:30

Muzejpedagoģiskā programma "Maizes ceļš"

10:00-14:00

17:30-19:00
10:00-15:00

Valmieras TIC, Rīgas
iela 10, Valmiera

16:00

Vietējā gastronomija un amatniecība Valmierā un apkārtējos novados (Valmieras
muzeja krājums, Aptiekas nama izziņa, medību tradīcijas)
Eksāmens
Ekskursijas vadīšana Valmierā (izlozes kārtībā)

Liene Ločmele
(Vidzemes augstskolas lektore, Mg.sc.soc.)
Janīna Kursīte (Latvijas universitāte,
Dr.habil.philol.)
Kristīne Melece
(Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja)
Ineta Amoliņa
(Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotāja; VPP sertificēta tūristu gide)
Indra Vīlistere
(Valmieras muzejs, Krājuma nodaļas
vadītāja)

Sertifikātu pasniegšana

– kvalifikācijas uzturēšanai nodarbībās piedalās arī 2012.g. VPP sertificētie tūristu gidi
Iluta Bērziņa
Valmieras TIC
Tālr. 29140488; E-p.: iluta.berzina@valmiera.lv

