Érdekel a Borászat, a Bormarketing vagy a Borturizmus?
Jelentkezz egy színvonalas, gyakorlatorientált INGYENES képzésre!

2018 februárjában induló képzésünk Téged is vár!
Helyszín:

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola
(1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.)
www.borasziskola.hu
A borturisztikai asszisztens/menedzser képzés neked szól,
-

ha érdekel a borok világa, a borturizmus,
ha bővíteni, mélyíteni szeretnéd az ismereteidet, érdekelnek az új kihívások,
ha motivált vagy új ötletek megismerésére
ha olyanoktól akarsz tanulni, akik a szakma élvonalában dolgoznak, és a
mindennapokban is az a hivatásuk, amit tanítanak.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik borászathoz, borrégióhoz vagy borturizmushoz
kapcsolódva képesek eredményes és tartalmas turisztikai programokat szervezni,
lebonyolítani.
A hallgatók az alapvető gazdasági, idegenforgalmi, idegen nyelvi és turisztikai tudásanyag
mellett elsajátítják azokat a szakmai alapokat is, amelyek segítik egy borászat
mindennapos tevékenységének átlátását, lehetővé téve a személyre szabott programok
megtervezését és lebonyolítását is. Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a borászati
marketing és kommunikáció iránt, illetve akik turisztikai profiljukat bortúrákkal szeretnék
bővíteni.
Akik szeretnének a témához kapcsolódó vállalkozást beindítani, de nem tudják, hogyan
kezdjenek hozzá, azoknak itt a helyük!

Jelentkezési határidő: 2018. február 13.
A képzésre való felvétel a jelentkezés sorrendjében történik (max. 35 fő)
A jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyítvány
Korcsoport: 18 – 35 év között

Jelentkezési lap és egyéb információk elérhetőek
a www.borasziskola.hu honlapon

Képzés megnevezése: Borturisztikai asszisztens/menedzser
Megszerezhető végzettség: Tanúsítvány
Értékelés: a követelményeket teljesítette – nem teljesítette (88%, vagy több: kiváló)
A képzés célja, hogy a hallgatók olyan ismeretekre tegyenek szert, amik megfelelő
alapot nyújtanak ahhoz, hogy a borászathoz kapcsolódó különböző területeken
sikeresen eligazodjanak.
A képzés során a hallgatók megismerhetik a borturizmus, a borászat, a
rendezvényszervezés és az üzleti tervezés alapjait.
A hallgatók megismerik a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó alapvető
összefüggéseket, megismerik a turizmus alágazatainak és tevékenységeinek (pl.
utazásszervezés, vendéglátóhelyek) működését.
A hallgatók a képzés végére képessé válnak turisztikai és idegenforgalmi programok
megtervezésére és lebonyolítására, vagy saját vállalkozás alapítására, vezetésére és
működtetésére. Szervezőként, ügyintézőként képesek a vállalkozás tevékenységéhez
kapcsolódóan értékteremtő tevékenységeket végezni, értelmezni a helyi turisztikai piac
alapvető kategóriáit, alakítják a termékkínálatot, képesek átlátni egy borászati
vállalkozás munkafolyamatait és üzleti kapcsolatot kialakítani a turisztikai piac többi
szereplőjével.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Borászati vállalkozásoknál, önkormányzatoknál, turisztikai szervezeteknél
A képzésről: Miben más? Mitől innovatív?
- Az elméleti órán az IKT eszközök használata, a technológia által nyújtott
lehetőségek maximális kiaknázása, az aktív, gyakorlati alkalmazáson keresztül
történő ismeretelsajátítás, tevékenység-központú, nem frontális oktatás.
- Kooperációra épülő (kooperatív tanulás) tanítási/tanulási módszerek
alkalmazása. (Projektmunka, esettanulmányok feldolgozása, csoportmunka)

„A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul
meg.”
A képzés Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
közreműködésével valósul meg az Interreg CE331 YouInHerit nemzetközi projekt
keretében.

