
               
 

 

 

Kutsume osalema Harjumaa Giidide koolitusprogrammis  
 
Sel sügisel toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel 3-päevane koolitusprogramm 

Harjumaal tegutsevatele giididele. Koolituse peamine eesmärk on tuua kokku Harjumaal juba 
tegutsevad giidid.  
 
3-päevane koolitussari annab osalejatele info ja teadmised giiditöö põhitõdetest ning vajalikud viited, 
kust täiendavaid teadmisi ja info ammutada. Koolitusel käsitletakse giiditöö kutseoskusi ja 
ekskursiooni läbiviimise metoodikat. Praktiline koolitus sisaldab ka 2-päevast õppereisi ning koduseid 
ülesandeid.  
Koolituse maht on 40 akadeemilist koolitustundi + iseseisev töö. Kodused kirjalikud tööd laetakse 
üles ühisesse elektroonilisse keskkonda, kus teised kursusel osalejad saavad neid lugeda ja kasutada.  
 
Giid, kes on koolituse läbinud, saab võimaluse oma teenust turundada Harjumaa Turism 
veebiportaalis www.visitharju.ee , kus luuakse spetsiaalne rubriik „Harjumaa giidid“ 
 
Koolituse läbiviimisel kaasatakse professionaalseid giide-koolitajaid ning koolitus on planeeritud läbi 
viia alljärgneva kava alusel. 
 
Ajakava 
3.oktoober algusega kell 10 Rannarahva Muuseum, Viimsi 
Ülevaade giidinduse süsteemist, kutse omistamine jm õiguslik raamistik; giiditöö olemus, kes/mis on 
giid, giidi ülesanded, vastutus, giidi rolli muutumine ajas, giidi oskused, vajalikud teadmised ja kust 
neid ammutada; Harjumaa olulisemad turismiobjektid ja Harjumaa faktid ning statistika; kodune 
ülesanne järgmiseks korraks. 
 
31.oktoober algusega kell 10 (toimumiskoht täpsustamisel) 
Harjumaa kultuurilugu – suurkujud, traditsioonid, sündmused; Harjumaa loodus: kooslused, maastik; 
giiditeksti koostamise põhimõtted, giiditeksti loomine, olemasolevatest teadmistest sobiva ja vajaliku 
valimine, esitamine; kodune ülesanne järgmiseks korraks. 
 
14.november algusega kell 10 (toimumiskoht täpsustamisel)   
Kliendisuhted, klientide vajaduste ja ootuste väljaselgitamine; teenindus, kultuurierinevustega 
arvestamine; ekskursiooni marsruudi koostamise põhimõtted, teekaart, liikumine ajas ja ruumis, 
ekskursiooni hinnastamine; koolitusreisi kava koostamine praktilise tööna (rühmatööd);  
 
Kodutöö teoreetilise õppe järel: eelnevate kodutööde ja kolmanda koolituse järel koostavad osalejad 
oma piirkonna kohta giidimapi - objektide loetelu, kirjeldus, pildid jm abivahendid, mida kasutatakse 
ekskursiooni läbiviimisel. 
 
28.-29.november  
Õppereis Harjumaal, mille käigus koolitusel osalejad esitlevad oma oskusi giidina: objekti tundmine, 
giiditekst, grupiga ja liikumisega arvestamine, tehniliste abivahendite kasutamine, koostöö 
bussijuhiga jne. Giidide tööle annavad reisi lõpus hinnangu ja kommentaarid kaasasolnud giid-
koolitaja(d).  
 

http://www.visitharju.ee/


Koolitussarja läbiviija Anneli Kana turismialase tegevuse staaž on 10 aastat, sh töötamine Eesti 
Hotelli-ja Turismimajanduse Erakooli turismiosakonna juhatajana ja 7 aastat eraettevõtjana 
külastusteenuste pakkuja. Reisipakettide Robini radadel ja Saku Tuur eestvedaja. Anneli on 
korraldanud mitmeid grupireise Eestis ja Soomes, tellimustööna reisi Poola. Tal on reisikorraldaja ja 
giidi kogemus erinevatele gruppidele eestisiseselt (Harjumaa tutvustus), Soome jt rahvusvaheliste 
gruppide vastuvõtmisel. Anneli on esindanud Põhja-Eesti ja Harjumaa turismisektorit Helsingi 
Mardilaada turismialal ja Helsingi Turismimessil MATKA ning on MTÜ Metsanurme kaudu MTÜ Eesti 
Maaturism liige. Koolitaja staaž alates aastast 1995. 
 
 
Koolitussarjas osalemistingimused: eelregistreerimine.  
Koolituse sisuline ülesehitus eeldab, et samad õppijad osalevad kõigil kolmel koolituspäeval ning 
praktilisel õppereisil.  
Koolitussarjas osalemise tasu on 50 eurot (katab lõunapausid) 
Koolitus, koolitusmaterjalid ning praktilised õppereisid on koolitatavatele tasuta.  
Koolitusel osalemiseks tuleb soovijatel end registreerida hiljemalt 20.septembriks … 
 

Harjumaa giidide koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest 
„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ 
 

 


