
Baigėte gidų kursus, tačiau nedrįstate pradėti
dirbti gidu? Norite išmokti dirbti komandoje, įgauti
praktinių žinių, kaip valdyti grupę ar vesti
ekskursiją? Patobulėti prieš naujus iššūkius? O gal
norite įdomiai ir turiningai praleisti laiką,
pasiklausyti kitų gidų ir pasisemti papildomų žinių
apie žmones, istorijų pasakojimą ar ekskursijų
vedimą? 
- Tuomet šis kursas būtent jums!

9 mokomosios ekskursijos gyvai Vilniuje, Trakuose
ir Kernavėje. 
2 nuotolinės ekskursijos Kaune ir Kuršių nerijoje.
Dviejų dienų savaitgalio išvyka Vilnius-Klaipėda-
Vilnius.

Nesprausime jūsų į jokias tradicines gidų dėžes.
Kartu ieškosime kaip jums tapti geriausia savo
versija bei auginsime pasitikėjimą savimi. O taip
pat šis kursas puiki proga įsilieti į modernią ir
palaikančia gidų bei kelionių vadovų
bendruomenę, kurioje kolegiškumas bei
palaikymas visada nugali konkurenciją.

Ekskursijas ir praktinius mokymus ves vieni
geriausių tarptautinio turizmo specialistų
Lietuvoje. Turėsite galimybę realiai vesti ekskursiją,
gauti naudingų patarimų ir vertingų pavyzdžių.
Simuliuosime sudėtingas situacijas, ūgdysime
kūrybiškumą istorijų pasakojimo užsiėmimuose, o
lankydami turistines vietas, muziejus ir parodas
nuolat kartu diskutuosime, kaip ekskursijas
Lietuvos ir užsienio turistams padaryti dar
įdomesnes.

Ekskursijos vyks savaitgaliais pagal žemiau 
 sudarytą tvarkaraštį, o viso kurso pabaigoje kartu
vyksime į praktinių mokymų išvyką Vilnius-
Klaipėda-Vilnius.

Turite daugiau klausimų? Pasikalbėkime - 
+37067776464 / hello@guidelinesacademy.com
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TEMADATA
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Ekskursijos 2022/2023   
Tvarkaraštis

EKSKURSIJA. Trakai: istorija, pilys ir Karaimai / susitikimas prie
apžvalgos aikštelės priešais pilį, prie "Apvalaus stalo klubo" 

Spalio 8 
11:00

Spalio 15
11:00

EKSKURSIJA. Užupio Respublika 
/ susitinkame prie Užupio tilto (prie "Užupio kavinės")

Spalio 22 
11:00

EKSKURSIJA. Antakalnis, Sapiegos ir Šv.Petro ir Povilo bažnyčia 
/ susitikimas prie Šv.Petro ir Povilo bažnyčios

Lapkričio 12
laikas tikslinamas

EKSKURSIJA. Teminė ekskursija Vilniuje – Lukiškių kalėjimas 2.0 
/ susitikimas prie Lukiškių kalėjimo vartų, Lukiškių skg. 6

EKSKURSIJA. Nacionalinė dailės galerija (su parodų kuratoriumi) 
/ susitikimas NDG vestibiulyje

Lapkričio 23 
17:00

EKSKURSIJA. Sovietinės istorijos iš Vilniaus ir KGB muziejus
/ susitikimas prie KGB muziejaus

Gruodžio 3 
11:00

EKSKURSIJA. Nuotolinė ekskursija Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje.
Nuotolinis pasakojimas ir patarimai gidams kaip dirbti ir apie ką
pagalvoti. / Prisijungimas nuotoliniu būdu per mokymų sistemą

Sausio 14 
11:00

ŽIEMOS ATOSTOGOS

EKSKURSIJA. Nuotolinė ekskursija Kaune.
Nuotolinis pasakojimas ir patarimai gidams kaip dirbti ir apie ką
pagalvoti. / Prisijungimas nuotoliniu būdu per mokymų sistemą

Sausio 21
11:00
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Tvarkaraštis

*Ekskursijų planas gali keistis

Balandžio 1-2
PRAKTINIAI MOKYMAI. Dviejų dienų išvyka Vilnius-Klaipėda-Vilnius.
Mokymai autobuse, konferencijų salėje ir Klaipėdos senamiestyje.
Simuliaciniai užsiėmimai, užduotys, praktika ir sudėtingų situacijų
sprendimas. Teambuilding'as su kursiokais ir naujais kolegomis gidais.

TEMADATA

ŠVENTINĖ SAVAITĖ

EKSKURSIJA. Vilniaus Universiteto ansamblis: aulos, kiemeliai ir freskos 
/ susitikimas prie Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto vartų

Vasario 11 
11:00

Kovo 4 
11:00

EKSKURSIJA. Žydiškasis Vilnius - kartu su žydų istorijos ir kultūros
tyrinėtoju-ekspertu / susitikimas prie Katedros ("Stebuklo" plytelė) 

Ekskursijos 2022/2023   
Tvarkaraštis

EKSKURSIJA. Kernavės UNESCO archeologinė vietovė ir muziejus. 
/ susitikimas prie Kernavės muziejaus 

Kovo 18 
11:00
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