
• Дали некогаш сте биле на туристичка тура со водич?
• Кој е туристичкиот водич?
• Кои квалитети ги поседува?
• Како изгледа тој/таа?
• Што носи тој/таа?
• Како зборува тој/таа?
• На кој јазик зборува?

•

Дали е сериоз-ен/на?•

Дали е тој/таа патриот?
• Дали помага?

Туристички водич - профил и сет на вештини



Теорија во пракса
• Според законот, туристички водич е лице овластено од националните 

власти, кое ги носи посетителите на одредена локација или регион, 
истовремено објаснувајќи ги атракциите, точките на интерес на културното 
или природното наследство и одговарајќи на прашањата на посетителите 
поврзани со областите во кои тој / таа е квалификуван.

• Од аспект на туристите, туристички водич е лицето одговорно за добро 
изведена прошетка, каде што посетителите се импресионирани од она што 
го виделе, задоволни од атмосферата на прошетка, а истовремено 
стекнувајќи длабоко знаење за културата, историјата, карактеристиките на 
посетените места, природното богатство и особено начинот на живот на 
локалното население.

• Од аспект на туристичкиот водич, многу е важно да ја сакате работата и да 
поседувате и развивате збир на вештини и карактеристики што ќе го 
направат успешен.



Одлична меморија
• Водичите за тури треба да имаат широко 

знаење и да знаат многу факти.

• Кога сте со група, скоро е невозможно да 
користите писмен потсетник.

• Што и да сакате да им кажете на туристите, 
треба да го знаат тоа, добро да го запомнат 
и темелно да ја знаат темата.

• Можеби ќе треба да одговорите на 
прашања поврзани со темата.

• Луѓето се повеќе импресионирани од 
приказни отколку од досадни факти. Добро 
запомнете ги сите легенди и анегдоти 
поврзани со местата што ги посетувате.



Локално 
знаење
Секој може да запомни и 
да изрецитира факти што 
може лесно да се 
пребаруваат и да се најдат 
на Google.

Ако сте локален жител од 
регионот, имате предуслов 
да го зачините со вашиот 
локален увид, искуства и 
лични анегдоти.

Ова може да ја направи 
турнејата исклучителна за 
гостите кои бараат 
вистинско искуство покрај 
типичните туристички 
атракции.



Комуникациски вештини

• На основно ниво, водичите треба да бидат одлични во проектирањето на нивните 
гласови во група, за да можат да комуницираат на јасен, лесно разбирлив начин.

• Да се знае како да комуницирате добро со луѓето на меѓучовечко ниво е огромна 
предност.

• Да се биде туристички водич значи да 
имате ефективни комуникациски вештини.

• Во ред е ако сте интровертна личност, но 
работата бара од вас да комуницирате со 
нови луѓе на дневна основа, и треба да 
бидете во можност тоа да го направите 
добро.



Хуморот може да биде совршена алатка за намалување на тензиите, подобрување на 
општата атмосфера и охрабрување на пријателството. Хуморот треба да биде 
умерено дозиран, во вистинско време и апсолутно не на штета на кој било од 
посетителите или на нивните карактеристики.

Хумор



Ѕвездата на шоуто
• Оваа вештина ја носи комуникацијата на следното 

ниво.

• Водичите не само што можат да комуницираат 
добро, тие треба да бидат одлични говорници и 
отворени како индивидуи;

• Биди „ѕвездата на шоуто“

• Речиси секогаш постои социјална непријатност 
кога пристигнува нова група странци, а задачата 
на туристичкиот водич е да излезе од оваа 
ситуација брзо и непречено.

• Атмосферата претворете ја во релаксирана и 
пријатна за сите.



Доста е ентузијазам
• Водењето турнеја е постојана размена 

на енергија, која ако не е позитивна - е 
негативна.

• Ако сте претерано позитивни, тоа 
може да изгледа лажно и одбивно.

• Водичот мора да верува и да има 
позитивен став кон она што го зборува.

• Во ред е да бидете страствени за 
одредени теми, но не по цена да 
влезете во конфликт со кој било од 
туристите.



Добар импровизатор
• Импровизирајте само за да ги прилагодите условите 

и да ја зголемите енергијата на групата

• Туристите најверојатно ќе имаат дополнителни 
прашања или тврдења кои немаат никаква врска со 
турнејата

• Важно е да одговорите на прашањата и да им 
помогнете со решенија, исто како што е важно да се 
следи поставената агенда

• Најдете идеална рамнотежа помеѓу посветувањето внимание на индивидуите со 
прашања и проблеми и користењето на групно време во групни активности

• Ако премногу се придржувате до подготвеното сценарио, би можеле да ги натерате 
вашите гости да се чувствуваат како да нема простор воопшто да кажат нешто.



Развиена вештина за 
ориентација

• Треба да знаете каде одите.

• Треба да бидете во можност да дадете прецизни 
упатства и насоки

• Изгубените и дезориентирани туристи се предуслов 
за незадоволство.



Точност
• Водичи за тури се оние кои често 

поставуваат место и време за состанок 
или за одредена активност.

• Доколку водичот не биде на време на 
одредено место во одредено време, 
посетителите ќе имаат впечаток на 
непрофесионализам и ќе има 
конфузија и фрустрација.

• На крајот резултира со несреќни 
туристи



Страст за локацијата

Треба да ја разбудите вашата љубов кон регионот и да ја пренесете на туристите, 
ослободени од секојдневно незадоволство и дневно политички настани. Туристите дошле 

да видат што е добро, а не што е лошо во вашата земја, и затоа зачувајте го жалењето и 
лелекањето за со вашите пријатели.



Нешто друго?
Вие сте главен ресурс за вашите работни места
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