
Ontika Koolituskeskus ja Alutaguse Matkaklubi  

 
Kutsume Teid kirderanniku piirkonna  

giidide täiendkoolitusele 
 
Sihtgrupp: Oodatud on kõik tegutsevad giidid ja huvilised kellel on väiksemgi kogemus 

ekskursioonide või retkede läbiviimisel või kes on osalenud mõnel giidi-/ retkejuhi koolitusel. 

Peale koolitus toimub giidide atesteerimine. 
 

Osalejate arv: maksimaalselt 17 
 

Koolituse maht:  60 tundi (5 moodulit) 

Toimumisaeg: viiel nädalavahetusel ajavahemikus 22. märts – 7.september 2014.a. 

Toimumiskoht:  Ontika Koolituskeskus (Pargi 40) ja õppesõidud kirderanniku piirkonnas. 
 

Koolitusel käsitletavad teemad ja ajakava: 

Täiendkoolitusel käsitletakse põhjalikult 4 kirderanniku piirkonna marsruuti. Koolituse põhiosa 

moodustab aktiivõpe ehk õppesõidud. Iga õppesõidu eel toimub teoreetiline teema tutvustus. 
  

 I moodul 22.03.2014 kell 10.00-14.00   

Sissejuhatus giidide täiendkoolitusse. Giidi/ retkejuhi kutsestandardid, töö eripära. 

Seadusandlus. Ettevalmistav ülevaade marsruutidest, temaatikast. Materjali jagamine.  

 II moodul 29.03-30.03.2014 algus kell 09.00, lõpp orienteeruvalt kell 18.00  

Karl XII teekond Ida-Virumaal. Temaatiline tausta tutvustus: Põhjasõda, Karl XII, 

Peeter I jne (4 ak/h). Õppesõit (ca 1,5 päeva). 

 III moodul  26.04-27.04.2014 algus kell 09.00, lõpp orienteeruvalt kell 18.00  

Pruuni kulla jälgedes. Temaatiline tausta tutvustus: Põlevkivi kaevandamise ajalugu, 

hetkeolukord ja tulevikuperspektiivid (4 ak/h). Õppesõit (ca 1,5 päeva). 

 IV moodul 15.08-17.08.2014 algus kell 09.00, lõpp orienteeruvalt kell 19.00  

Eesti Sümbol – Pankrannik. Temaatiline tausta tutvustus: Balti klindi ehitus, teke, 

geoloogia, morfoloogilised tüübid, mets ja lood, looduskaitse, asustus ja kultuuripärand 

(8 ak/h). Õppesõit (ca 2,5 päeva. Osa teooriast käsitletakse õppesõidu raames õhtuti). 

 V moodul  27.09-28.09.2014 algus kell 09.00, lõpp orienteeruvalt kell 19.00 

Mõisad, pargid, kirikud. Temaatiline tausta tutvustus: mõisate ja kirikute ajalugu, 

pargid – dendroloogiline ülevaade, looduskaitse (4 ak/h). Õppesõit (ca 1,5 päeva). 

 

Hind: 99 eurot (õppematerjalid, toitlustamine, transport, majutus) 

 

Koolituse läbinud saavad Ontika Koolituskeskuse tunnistuse.                                            

 

Täiendkoolitusele registreerimisel näidata järgmised andmed: 

Ees-ja perekonnanimi, isikukood, e-post, telefon, maksja rekvisiidid.  

Kui  koolituse eest tasub asutus, siis asutuse nimetus, aadress, reg.kood, kontaktisik, tel.nr 
 

Koolitusele registreerimine toimub kuni 14. märtsini 2014.a. aadressil: www.ontikakoolitus.ee 

või ontika.kk@mail.ee  

14. märts 2014 saadetakse kõigile, kes on pääsenud koolitusele, vastavasisuline info. 

Täpsem info:  

Õie Reidma,  tel. 334 2078, 5169174, e-post: ontika.kk@mail.ee  

Ingrid Kuligina, tel. 5141692, e-post: ingrid@matkaklubi.ee 
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