
Kelionių vadovas – labiausiai romantiškai
skambanti turizmo sektoriaus profesija. Tai
žmogus, lydintis grupes į keliones, vedlys, kuris
dirbdamas svetur ar savo šalyje turi būti
pasirengęs bet kokiems iššūkiams – nuo turistų
traumų ar nesutarimų grupėje iki nepalankių oro
sąlygų ir griūvančių kelionės planų.
 
Daugelis tapatina gido ir kelionių vadovo savokas,
tačiau tai dvi pakankmai skirtingos profesijos.
Geras gidas tikrai ne visada bus geru kelionių
vadovu, ir atvirkščiai. Jei miesto ar muziejaus
gidas su turistais praleidžia kelias įdomias
valandas, tai kelionių vadovo darbas gali tęstis dvi
ar net tris savaites. Per tokį laiką keičiasi viskas:
grupės nuotaika, miestai, viešbučiai, oras,
atsiranda problemos ir džiaugsmai. Už visa tai
atsakingas būtent kelionių vadovas. 

Kelionių vadovų kursuose išmoksite būti tuo
žmogumi, be kurio keliautojai daugiau nebenorės
leistis į nė vieną kelionę.

18 nuotolinių paskaitų 
Išvyka Vilnius-Klaipėda-Vilnius 

Savarankiškos užduotys ir asmeninės
konsultacijos
Neribota narystė gidų ir kelionių vadovų
bendruomenėje

Istorijų pasakotojo vaidmuo – tik vienas nedidelis
kelionių vadovo darbo aspektas. Pagrindinės
kelionių vadovo atsakomybės yra puikus grupės
psichologinis klimatas bei praktiniai ir logistiniai
kelionės reikalai. Sakoma, kad nėra sudėtingų
keliautojų ar situacijų, yra tik kelionių vadovai,
kurie tinkamai nespasiruošę tokioms situacijoms.
 
To kursuose ir mokysimės – teikti džiaugsmą
mažoms ir didelėms keliautojų grupėms,
nesvarbu, ar jos keliautų į Afrikos savanas, Baltijos
jūros paplūdimius, ar į Kaukazo kalnus.

      (2 dienos intensyvių praktinių mokymų)

Turite daugiau klausimų? Pasikalbėkime - 
+37067776464 / hello@guidelinesacademy.com
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Kelionių vadovų kursas 2023
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Sausio 30 
18:00

TEMADATA
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Kelionių vadovų kursas 2023 
Tvarkaraštis

Atvykstamasis vs. išvykstamasis turizmas. Kas ir kaip tave
samdo? (numatoma ilga paskaita su pertrauka) 

ĮVADINĖ PASKAITA. Kelionių vadovas (KV) – kas tai? 
Kurso pristatymas. Susipažinimas su programa ir kurso draugais.
(Svarbu dalyvauti gyvai.)

Turizmo teisės ir politikos pagrindai. Teisiniai KV profesinės veiklos
aspektai – ką reikia žinoti? Kaip reglamentuojama KV profesija?

Vasario 1 
18:00

Vasario 6
18:00

Vasario 8
18:00

Komerciniai KV veiklos aspektai: savireklama, asmeninis prekės
ženklas ir komunikacija. Kelionių vadovas – freelanceris. 

Vasario 13
18:00

Vasario 15
18:00

Vasario 20
18:00

Vasario 22
18:00

Trijų savaičių darbo diena - ar taip būna ir kaip tai išgyventi?
Darnus turizmas ir kelionių vadovo vaidmuo.

Kelionių vadovo asmenybė. Kodėl kelionių vadovas yra visos
kelionės sėkmės garantas? 
+ praėjusių paskaitų aptarimas + klausimai/atsakymai

Lyderystė. Grupės dydis ir jos valdymas. Kelionių vadovo etika.
Lankstumas – kaip išsakyti ir priimti kritiką/feedback? 

Kelionių vadovo misija - keliautojų lūkesčių valdymas.
Klientų aptarnavimo praktikos (customer service). 

Kultūriniai keliautojų skirtumai. Stereotipai – padeda ar trukdo?
Vasario 27

18:00

Smulkmenos (?), kurios trukdo jūsų klausytis.
Retorika ir darbo metodai.

Kovo 1
18:00

*Paskaitų planas gali keistis.
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TEMADATA
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Kelionių vadovų kursas 2023 
Tvarkaraštis

Kelionės maršruto kūrimas – maršruto sudarymo ypatumai, jo
rengimas, objektų patrauklumo vertinimas, logistika, kaštai.
(Numatoma ilga paskaita su pertrauka.)

atvira paskaita - klausimai/atsakymai/aptarimas

Istorijos ir istorijų pasakojimas – naratyvo konstravimas. 

Kelionė kaip iliuzija.
Kaip kelionių vadovas semiasi žinių?

Keliautojų laisvalaikio organizavimas. 
Kaip pasakoti kontroversiškas temas ir atsakyti į nepatogius
klausimus?

Kelionės probleminiai aspektai ir galimi iššūkiai… bei "o ką dabar
daryti?" 

Konfliktų valdymo strategijos, taktikos ir geriausios praktikos.

Kovo 6
18:00

Kovo 8
18:00

Kovo 13
18:00

Kovo 15
18:00

Kovo 20
18:00

Kovo 22
18:00

Kovo 27
18:00

Kovo 29
18:00

atvira paskaita - klausimai/atsakymai/aptarimas

*Paskaitų planas gali keistis.

Balandžio 1-2 PRAKTIKA. 
Savaitgalio išvažiavimas Vilnius-Klaipėda-Vilnius
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