Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam
Apmācības vietējiem gidiem

Svitenes muižas stāsts
projekta “Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles (LV) un Svisločas (BY) pievilcības un
konkurētspējas uzlabošanai” ENI-LLB-2-340 ietvaros

PROGRAMMA
Apmācību norise:

Svitenes saieta nama semināra zālē
2021.gada 29.novembris
30.novembris
3.decembris
4.decembris

Apmācību forma:

Klātienē, nepieciešamības gadījumā attālināti

Mērķis:
Sagatavot vietējos gidus ekskursiju vadīšanai par Svitenes muižas vēsturi.
2021.gada 29.novembris – 3 ak.stundas
18:00






19:05
19:15

Pārtraukums




20:20

Iepazīšanās.
Programmas plāns un tās mērķi.
Gida profesija.
Pozitīva pirmā iespaida veidošana (pašprezentācija, etiķete, gida ārējā koptēla
veidošana). Piemēri.
Metodes apmeklētāju uzmanības piesaistīšanai.

Kā organizēt stāstījumu par tūrisma objektu ("storytelling" un t.t.)
Kā apmeklētājam veidot emocionālo pieredzi par kultūrvēsturisku objektu un
vēsturisku laikmetu.
Kā iesaistīt apmeklētāju aktivitātēs un ļaut izjust vēsturisko laikmetu uz savas ādas.

Noslēgums

2021.gada 30.novembris – 3 ak.stundas
18:00

19:05
19:15

20:20



Muižas Latvijā.
Svitenes Muiža - vēsture, interesanti fakti. Ekskursijas priekšrocības (vājās un
stiprās puses). Saistība ar reģionu.

Pārtraukums


Ekskursijas plāns Svitenes Muižā, bukleta prezentēšana: saturiskais materiāls,
faktoloģiskā informācija, vēstures fakti.

Noslēgums

2021.gada 3.decembris – 3 ak.stundas
18:00

Tūristu gida mērķauditorijas:
- pieaugušie, seniori, jaukto grupu auditorija
- bērnu, pusaudžu auditorija
- korporatīvi klienti, kolektīvi
- cilvēki ar ierobežotām vajadzībām (redzes, dzirdes)

19:05

Pārtraukums

19:15

darbs ar dažādu grupu auditorijām, dažādu situāciju izspēlēšana (konflikti, kā gidam atbildēt
uz neērtiem jautājumiem un t.t.).

eksaminācijas tests (viens teorijas jautājums, vienas problemātiskās situācijas izskatīšana)
20:20
2021.gada 4.decembris – 3 ak.stundas
3 ak.
st.

Laiks tiks precizēts
Mācību brauciens uz Lielvircavas muižu, NVO Lielbarons
Diskusijas, attīstības modeļi.
Sertifikāta izsniegšana.

KOPĀ: 12 ak.stundas
Apmācību vadītāja:

Jeļena Šilonosova
Sociālo zinātņu magistrs (Mag.sc.soc)
Nikos Travel valdes priekšsēdētāja un vadītāja (2007 - …)
Starptautisko pasākumu organizētāja
Augstskolu vieslektore, sākot ar 2009 gadu (tūrisma fakultātes)
Starpt. Konferenču un semināru dalībnieks
Informācijai:
Laura Ārente, projekta vadītāja
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” Attīstības
nodaļas vadītāja
tālr. 29150388, e-pasts laura.arente@rundale.lv

