
 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTINIŲ MARŠRUTŲ PLANAVIMO MOKYMAI 

 

Rugsėjo 20 d. 10.00 – 16.00 val. 

1 sesija: įvadas į kultūrinio turizmo maršrutus ir pėdsakus. Kas tai yra kultūriniai pėdsakai? 

1. Lektorių prisistatymas. Įvadas į mokymus.  

2. Grupės prisistatymas. 

3. Užduočių pristatymas, laukiami rezultatai. 

4. Darbo metodų pristatymas. 

5. Studijų vadovo pristatymas: kultūrinio turizmo situacija, kultūrinė Baltijos ir Šiaurės šalių 

sąveika, kultūrinio turizmo maršrutai ir kultūrinių pėdsakų pavyzdžiai. 

6. Maršrutų planavimo metodikos pristatymas. 

7. Galimų turistinių objektų / pramogų / vietų tipai. 

8. Praktinis darbas: kultūrinio turizmo maršruto, pagrįsto kultūros pėdsakais, idėjos generavimas 

(darbas grupėse). 

Namų darbas: atlikti galimų turistinių objektų, susijusių su konkrečios šalies kultūros pėdsakais, 

tyrimą. 

Rezultatas: kiekvienas dalyvis suranda 5 konkrečios šalies objektus, susijusius su kultūriniais 

pėdsakais ir parengia 5-7 min.  pristatymą su nuotraukomis ir žemėlapiais. 

 

Rugsėjo 21 d. 9.00 – 15.00 val. 

2 sesija: kaip pasirinkti turistinius objektus maršrutui, kelionėje panaudoti 5 pojūčius? 

1. Namų darbų pristatymas (7 min.). 

2. Informacijos šaltiniai (kaip rasti informacijos apie galimus turistinius objektus / vietas (patarimai 

ir įrankiai informacijos paieškai). 

3. Turizmo objektų atrankos kriterijai. 

4. 5 pojūčiai kelionėje.  

5. Praktinis darbas: pasirinkti maršruto objektus ir juos pristatyti. 

Namų darbas: rasti papildomos informacijos susijusios su pasirinkta vieta ir objektais  

Rezultatas: kiekvienas dalyvis turi rasti informaciją apie pasirinktą objektą (1300 simbolių, 

paveikslėlių ar vaizdo įrašų, muzikos ir kitą informaciją, susijusią su 5 pojūčiais). 

  



 

 

 

Spalio 11 d. 10.00 – 16.00 val. 

3 sesija: planavimas, pasakojimas ir kartografavimas. 

1. Diskusija: ar visi objektai tinka maršrutui? 

2. Istorijų pasakojimas. 

3. Žemėlapiai (Google žemėlapiai ir kitos galimybės). 

4. Praktinis darbas: žemėlapių sudarymas pagal pasirinktą maršrutą. 

5. Praktinis darbas: detalaus maršruto plano sudarymas. 

Namų darbas. Rasti 1 patrauklaus turistinio maršruto pristatymo pavyzdį. 

 

Spalio 12 d. 9.00 – 15.00 val. 

4 sesija: kaip turistinius maršrutus padaryti patraukliais? 

1. Objekto aprašymas, maršruto pavadinimo patrauklumas. 

2. Praktinis darbas: interaktyvūs žemėlapiai. 

3. Turistinių maršrutų rinkodara. 

4. Praktinis darbas: rengiamo maršruto pristatymas. 

5. Pasirengimas maršruto įgyvendinimui. 

 

Spalio 19 d. 10.00 – 14.00 val. 

Laikas bus tikslinamas, priklausomai nuo sukurto maršruto 

5 sesija: maršruto įgyvendinimas. 

1. Parengto kultūrinio maršruto praktinis pristatymas, kurį įgyvendina mokymų dalyviai. 

2. Maršruto refleksija. 

 

 

 


