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Jau tampa gražia tradicija Klaipėdosregiono, gidams; švenčiant sa~ą,

profesinę šventę, susirinkti Kretingoje, kur specialia programa jiems orga-
nizuoja Kretingos pedagogų švietimo. centro kuruojamas Turizmo infor-
macijos centras. Siemet gidams suteikta galimybė susipažinti su .naujomis
edukacinėmis programomis.

Kretingos' turizmo centro Apie 20 gidų iš Klaipėdos re-
vadybininkė Valdonė Jocytė pri- giono - Palangos, Klaipėdos, taip
minė, jogpernai vykusio pirmo- pat Kuršių nerijos, muziejų gidai
jo tokio gidų susibūrimo metu - pirmiausia buvo supažindinti
buvo lankomasi vienuolynuose, su naujomis edukacinėmis pro-
Kretingos muziejujeapžiūrėtos gramomis. Apie jas papasakojo
ekspozicijos, 0 šiemet sumanyta Kretingos muziejaus. kultūrinės
pakviesti dalyvauti edukacinėje veiklos vadybininkė Roma Luo-
programoje "Kretinga - tai kultū - tienė. Kaip žinia, Tradicinių, ama-
ros irsenovės tradicijų židinys!" tų centre vykdomos edukacinės
"Norėjome, kad gidai pamatytų programos "Kretingos dvaro sal-
tai, ko dar nernatę, Džiaugiamės, daininė", "Molio abėcėlė", "Tavo
kad tokių galimybių turime. Pa- gimtasis kraštas" bei "Kretingos
kvietėme i Kretingos muziejaus dvaro parko žaliosios vaistinė-
Tradicinių amatų centrą, kuria- lės", Svečiai dalyvavo programoje
me vyksta daug edukacinių užsi- "Kretingos dvaro kepiniai",
ėrnimų"; - sumanymais pasidali- . ' Jiems buvo suteikta P,foga
no V. Jocytė. bent trumpam tapti tikro pavel-
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dinio produkto kepėjais - patys
rninkė duona ir ją kepė. Gidams
'talkino sertifikuoto tautinio pa-
veldo produkto gamintoja, mu-
ziejaus edukatorė Vida Viskon-
tienė, gebanti kepti tokią duoną;:
'kokią valgė mūsų senoliai. Duo-
nos kepalėliai tapo puikia dova-
na kiekvienam atvykusiam. s· iiik d k . . d 1.- . T!::d v:: k . .
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ekspozicijoje .Saulės ratu", tad l~~. Veliau gidai, sugqzę Į Tra~
jiems R'Luotienė suteikė galimy- dic~~ų m:natų c.entrą}u~ ~ukOSI
bę susipažinti ir su šia ekspozici- eduka:o~es ':' VIskontie~~.Ir ~~ta
ja. Ji pristatė visus eksponatus, No~:ušIene, buvo pa':al~mti ze-
kurie atspindi laiko ratą. Anot maltis~ ~ec~e. : . "..
, R. Luotienės, pirmiausia būtina, . "G,I~allabal domisi;" ~Iem.s
pabudinti žemelę, 0 tai nuo seno VIska~Įdo?Iu, 0 m~ms gera pn-

v .. statyti tunmus turizmo traukos
dc;ryt~, Uzg~v~n,I~ metu. objektus. Taip reklamuojamės ir
~IesmosapzlUreJo. seno- sulaukiame daugiau turistų, 0 jų
VInt;Skaukes, palub.ese ~a~ išties daugėja, bent jau mūsų Cen-
kabu:t~ Morę, kuną ~re tre jų apsilanko tikrai daugiau", ,
menininkas A~atoli~us _, teigė turizmo vadybininkė V.
Kl~n:eJ?-covas. "I~momn~, [ocytė. Pasak jos, galvose sukasi
gal įtaisyta More sukasi ' .",', .
an~rato, tar~~simbolizuė~a, ."Švęsti Tarptautinę gido dieną kasmet, va-
pnspaus~ą zIemą~ r~oJe satio 21 'dieną, Pasaulio turizmo gidų 'asoci-
- v~~ve, .su ~na galima, ' acijos federacija nusprende ~990 metais. Šią
UZS~lO~SOJUSIr. galyO? dieną įvertinamas kelionių vadovų darbas,
?aut~:VIS~S~vasaulisblūdi- jiems steigiamos premijos. Kai kuriose šalyse
Ja taip, kaip Ismano, 0 mes organizuojamos nemokamos kelionės su gidų
šie~et yž~avėne.s š:,~sime .paslaugomis žiniasklaidos atstovams ir visiems
labai vėlai, net Ir ZIemos pageidaujantiems. . '.
nebeliko", - smagiai pa-' Lietuvoje TarptaLitinė gido diena švenčiama nuo 2003 m.
sakojo kultūrinės veiklos Jos metu apdovanojami aktyviausi Lietuvos gidaL"Renkamas
,vadybi~ink~. '" I, !;liejas ~ ėnciklopegiję:::.,i;l,i,ąą,§,c.,po,liglotas.,gidas.,,,,.c. fąn~tik9~'"
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Kultūrinūs veiklos vadybininki Roma Luotienė papfllakojo gidams apie dopo- namų ruošos rakandal,' ducmenimis;Lietuvoje 5iuq metu yra (76, gidai.·~ . .'",
z;djq"Saulės raiu". " ' Glr'ttauloMacla~ nuolr: taip P~i'~ifiAftt visus m~tų" " '"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,'
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naujų idėjų, norima sukurti vie-
nąekskursinį paketą, i kuri būtų"
įtraukti vienuolynai, muziejus su
savo edukacinėmis programo-
mis. 0 atkakliai siekiant tikslų,
jiebūnair įgyvendinami.

Gidaiišsivežė netik po duo-
nos kepalėlį, kuriuos padėjo iš-
kepti edukatorė V. Viskontienė,
bet ir edukatorės A. Norvaišienės
gamintų saldainių, taip pat Kre-
tingos žemėlapių, informacinių
leidini~, apie piligrimines kelio-
nes.


