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#TOERISME

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

REGIOGIDS LEIESTREEK

€ 484,00 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Lessen zijn telkens op dinsdagavond (18.30 tot 22.00 uur) en zaterdagvoormiddag (9.00 tot 12.30 uur)

Omschrijving
Gidsen vormen een belangrijk onderdeel van het toeristisch product in Vlaanderen. Het is essentieel dat ze de diverse troeven van een regio op een kwalitatieve
manier aan de man kunnen brengen. Dit betekent dat ze met kennis van zaken spreken maar ook dat ze over de vaardigheid beschikken om een verhaal te brengen en
toeristen te boeien. Gidsen van vandaag kunnen enkel overleven als ze de toerist, die zich via tal van uiteenlopende media kan verdiepen in de bestemming, een
meerwaarde bieden. Een sterke gids biedt de nodige extra's zodat de gidsbeurt onvergetelijk wordt . Dat is waar de vernieuwde gidsopleiding naar stree ! Dat is
ook waar de opleiding Regiogids Leiestreek zal op inspelen!
Toerisme Vlaanderen werkte voor het ganse opleidingslandschap een uniform traject Reisleider - Gids uit en Syntra West is één van de erkende opleidingsverstrekkers.
Het traject bestaat uit een basisjaar ' Gids', gevolgd door een finaliteitsjaar. Om te kunnen starten in dit finaliteitsjaar (jouw gekozen specialisatie) moet je het basisjaar
succesvol hebben afgerond, of hiervoor vrijgesteld zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De Toeristische sector spreekt je aan? Het is steeds jouw droom geweest om jouw kennis op een boeiende en gemotiveerde manier te delen met mensen? Je hebt nog
nooit voor een groep gestaan of je hebt al wat ervaring maar genoot nooit een opleiding?
Deze basisopleiding 'Gids' zet je op het goede spoor.

Toelatingsvoorwaarden
Je beschikt over het diploma of getuigschrift secundair onderwijs (ASO of TSO) of gelijkgesteld door ervaring (*).
Er is geen ervaring in het gidsen of specifieke andere voorkennis vereist.
(*) bijkomende info over vrijstellingen en toelatingsvoorwaarden kunnen steeds vrijblijvend bekomen worden.

PROGRAMMA
Traject Gids Leiestreek
1e jaar Basisjaar Gids (248u)
module Voorbereidingsproces (44u)
kennis toeristische sector
onderscheid reisleider/gids + deontologie
technieken gids - groepspsychologie
oefeningen spreken in het openbaar
bronnenonderzoek, informatiewerving, bibliotheekgebruik
competenties van de gids
module Algemene en politieke geschiedenis (40u)
module Kunst- en cultuurbeschouwing (40u)
module Natuur- en landschapslezen (40u)
module Rondleiden in de praktijk (84u)
groepscommunicatie
persoonlijk optreden
duurzaam toerisme
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gidstechnieken
tussentijdse evaluatie/begeleiding competenties

Na het slagen voor het basisjaar hebt je toegang tot om het even welk finaliteitsjaar Regiogids! (Leiestreek-Kust-Westhoek- ...).
Indien je wenst 'Reisleider' te worden dien je aanvullend een specifieke module 'Reisleider technieken' te volgen aan het begin van het 2de jaar. Deze module is nog in
ontwikkeling.
Het basisjaar kan ook gevolgd worden in campus Oostende op maandag- en donderdagavonden.
2e jaar: finaliteit Regiogids Leiestreek (cursusjaar 2016-2017) (228u)
specifieke Gidsvaardigheden & -competenties (44u)
verhaal- en verteltechnieken, interculturele communicatie
bestemming Leiestreek (100u)
geschiedenis, kunst & cultuur, natuur & landschap, eet- en drinkcultuur van de streek...
project Leiestreek: (84u)
inoefenen vaardigheden op locatie, voorbereiding en uitvoeren eigen gidsbeurt (aantal uren kan nog lichtjes wijzigen i.f.v. de praktijk)
meertaligheid is een grote troef voor de gids. We organiseren ook aangepaste taallessen, o.a. Frans en Engels voor de Reisleider & Gids!
Je ontvangt een lessenrooster voor het volledige cursusjaar bij aanvang van de opleiding. Het lessenrooster is echter niet-bindend omdat wij zo veel mogelijk werken
met mensen uit de praktijk waardoor er wijzigingen kunnen gebeuren. We doen er uiteraard alles aan om dit te vermijden maar kunnen dit nooit volledig uitsluiten.
Hou er rekening mee dat een cursusjaar loopt tot 30/06.
Indien voor jou of jouw gekozen opleiding van toepassing, kunnen opdrachten, inhaallessen, (praktijk-)stages, eindproeven (c-proef) en herexamens tot uiterlijk 30/09
ingericht worden.

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Syntra West doet zo veel mogelijk een beroep op gepassioneerde mensen uit de praktijk die specialist zijn in hun domein. De meeste docenten zijn ook zelf erkend
Reisleider of Gids.
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