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Hindamise korraldamise juhendi loodusgiid, tase 5/6 kutse andmisel LISA 2.2
Kinnitatud 14.02.2017

Hindamisleht loodusgiid, tase 5/6 spetsialiseerumisega seotud kompetentside hindamiseks
Kutse taotleja nimi: ..................................................................
Spetsialiseerumise valdkond: .................................................................................................................
Tase: 5/6

Jah/ Ei

Esmatõendaja

Kasutatud hindamise meetodid

Aeg

Koht

Hindaja nimi: ..................................................................

I Loodusgiidi tase 5/6 spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
Kohustuslikes kompetentsides on vajalik hinnata eraldi iga tegevusnäitajat.
Hinnatav kompetents ja

Hindamiskriteeriumid

Hinnang:

Tähelepanekud, küsimused

LISA 2.2 Hindamisleht loodusgiid, tase 5/6 kompetentside hindamiseks

tegevusnäitaja

B.2.5 ja B.2.7 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas
1. Kujundab turistides
1) oskab määratleda, mis on
keskkonnahoidlikku eluvaadet,
keskkonnahoidlikkus
teavitades neid kestlikust arengust ja
2) tunneb meetodeid, kuidas arendada
juhtides tähelepanu
keskkonnahoidlikkust
keskkonnahoiule.
3) tunneb kestliku arengu põhimõtteid ja
oskab neid edasi anda
4) haldab meetodeid tähelepanu äratamiseks
2. Vajadusel kasutab orienteerumiseks 1) tunneb looduses kasutavaid tehnilisi ja
GPS-i või topograafilisi kaarte ja
muid vahendeid ja oskab neid kasutada ning
kompassi, oskab lugeda loodusmärke õpetada nende kasutamist teistele
ja
maastikumälu*.
3. Kasutab loodus- ja
1) oskab valida situatsiooni sobilikud faktid
pärandkultuurmaastike vahendamisel
ja lood
turistidele täpseid fakte, kohalugu,
2) suudab vastata küsimustele
omakogemust,
3) kasutab kogemuslikku informatsiooni
tunnetust, avastusõpet* jms, et luua
4) oskab luua seoseid
tähendusi, seoseid inimkultuuri ning
5) oskab luua tervikut
looduse vahel.
4. Räägib ainult neist looma-, taime1) oskab valida situatsioonile sobilikud
ja seeneliikidest ning loodusnähtustest faktid ja lood, mis puutuvad nähtavat ja
ja objektidest, mida konkreetse
kogetavat
rännaku
2) haldab giiditeksti meetodeid, mis
ajal kuuldakse või nähakse,
põhinevad varem kuuldud info mainimisele
võimalusel kordab varemräägitu üle.
ja seostamisele

Kas on
tõendatud?
Jah
Ei
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5. Tagab võimalusel rännakute
läbiviimisel privaatsuse kohalikele
inimestele, nende argielu võimalikult
vähe häirides.
Vajadusel kooskõlastab oma
marsruudid ja rännakud kaitseala
valitseja ja/või maaomanikuga ning
annab neile
tagasisidet.
6. Austab kõike elavat, jälgides
füüsilist koormustaluvust
(prügistamine, tallamine, mürareostus,
kaitsealuste liikide
häirimine, kehtivad piirangud). Annab
turistidele asjakohaseid selgitusi, et
tagada looduskeskkonna säilimine.

1) oskab teha marsruute, mis võimalikult
vähesel määral häirib inimesi ja loodust
2) küsib luba ja kasutusõigust marsruutidele
ja külastatavatele kohtadele
3) teavitab kirjalikult omanikku/haldajad
nähtud probleemidest

1) tunneb oma piirkonda põhjalikult ja teab
erinevaid radasid
2) tunneb maastikke ja oskab valida õiget
liikumisvahendit, arvestades loodus- ja
ilmaolusid ja kliendi ressursse
3) oskab valida objekti tutvustamiseks
looduses sobiva koha, et info terve grupini
jõuaks
7. Kasutab tavaolukorras ainult
1) tunneb oma piirkonda põhjalikult ja teab
olemasolevat taristut (ametlikud teed, erinevaid radasid
jalgrajad, rekreatsioonirajad (õppe-,
2) tunneb maastikke ja oskab valida õiget
matkarada), metsasiht ja kallasrada),
liikumisvahendit, arvestades loodus- ja
arvestades loodussäästlikkuse ja
ilmaolusid ja kliendi ressursse
turistiteeninduse põhimõtteid. Kasutab 3) oskab valida objekti tutvustamiseks
taristu
looduses sobiva koha, et info terve grupini
puudumisel rabas rabaräätsasid.
jõuaks
8. Käitub ohuolukorras operatiivselt,
1) tunnistab tekkinud eriolukorda
vajadusel osutab esmaabi ja kutsub
2) teavitab klienti muutunud olukorrast
professionaalse abi.
3) suhtleb häirekeskusega, teavitab
tööandjat (reisifirmat)
4) järgib turvaplaani selle olemasolul
5) annab vajadusel esmaabi
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9. Nõustab giide keskkonnariskide
määratlemisel ja hindamisel,
juhindudes maastikuhoolduslikest
nõuetest ning
taluvusriskidest loodus- ja
pärandkultuuri keskkonnas.

.............................................
Hindaja nimi

6) järgib päästeameti ja teiste ametnike
juhendeid ja vajadusel teeb olukorra kohta
raporti
1) tunneb keskkonnariske
2) oskab määratleda riski ohtlikkuse taset
3) tunneb riskide hindamise põhimõtteid
4) tunneb maastikuhooldusnõudeid
5) arvestab pärandkeskkonna eri
tingimustega

.............................................
Allkiri

.............................................
Kuupäev
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