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Még nem döntötted el, hogyan tovább?
Szeretnél nyelveket tanulni és mellette egy szakmára is szert tenni?
Szeretnéd a szakmát részben idegen nyelven tanulni? (Jelentkezési lap)
Turisztikai szervezõ, értékesítõemelt szintû szakképzés
OKJ szám: 54 812 03
N A P P A L I és E S T I tagozat
2016/2017. tanév
Még nem döntötted el, hogyan tovább?
Szeretnél nyelveket tanulni és mellette egy szakmára is szert tenni?
Szeretnéd a szakmát részben idegen nyelven tanulni?
Szeretnél külföldi szakmai gyakorlaton részt venni, melynek során:
- munkatapasztalatot szerezhetsz, fejlesztheted idegennyelv-tudásodat,
- megismerheted és elsajátíthatod egy másik nép kultúráját, munkaerkölcsét, életmódját és szokásait, új
kapcsolatokra, barátokra tehetsz szert,
- olyan értékelést kapsz mely egyben jó ajánlólevél külföldön és belföldön egyaránt,
- anyagilag is jól jársz, különös tekintettel a Magyarországon végzett gyakorlat díjazásához képest?
Szeretnél korszerû és hasznos ismeretekre szert tenni?
Ha igen, akkor:
- válaszd iskolánkat, ahol barátságos és kulturált környezetben, korszerû oktatási eszközök és módszerek
segítségével, magas szintû nyelvi és szakmai képzésben vehetsz részt,
- gyere el nyílt napunkra 2016. február 26-án 11:00 órakor, jelentkezz 2016. március 31-ig.Kiknek ajánljuk a képzést?
- Azoknak az érettségizett fiataloknak, akik magas szintû szakmai és nyelvi képzésben szeretnének részt venni.
- Szakmával nem rendelkezõ diplomás fiataloknak.NYÍLT NAP: 2016. február 26. (péntek) 11:00 óra
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2016. március 31. (jelentkezési lap)
FELVÉTELI VIZSGA: nincs
KÉPZÉSI IDÕ: 2 év
FÕBB TANULMÁNYI TERÜLETEK: Idegen nyelvi blokk angol vagy német: alapnyelvi és szakmai idegen nyelvi képzés, a
szaktárgyak egyes fejezeteinek idegen nyelven történõ oktatása.
Fõbb szakmai tárgyak: idegenforgalmi földrajz, utazásszervezés, marketing, gasztronómia, üzleti kommunikáció, üzleti
levelezés, közgazdasági ismeretek.
Összefüggõ szakmai gyakorlat: 160 óraSZAKMAI GYAKORLATI LEHETÕSÉGEK Németországban, Svájcban, Angliában
Külföldi szakmai gyakorlat
Iskolánk azon kevés szakképzõ intézetek közé tartozik, ahonnan többlet szolgáltatásként német és angol
nyelvterületen szervezett szakmai gyakorlaton vehetnek részt a tanulók.
Angliában, Németországban és Svájcban hosszú évek óta évente 40-50 fõ végzett 2-3 hónapos gyakorlatot.
Angliába az Erasmus+ program keretében utazhatnak tanulóink. A projekt idõtartama 13 hét. Tanulóink Bournemouth
környéki szállodákban tölthetik gyakorlatukat, évente kb. 30 fõ utazhat. A külföldi tartózkodás teljes költségét az Erasmus+
program finanszírozza.
Németországban és Svájcban is három hónapot tölthetnek tanulóink gyakornokként.
Az iskola elvégzése után mindazok, akik a külföldi szakmai gyakorlaton részt vettek, jó eséllyel pályázhatnak ezekben
az országokban munkavállalásra. A magasabb kereseti lehetõségek - viszonylag rövid idõ alatt &ndash;
megalapozhatják a továbbtanuláshoz, vagy önállósodáshoz szükséges anyagiak megteremtését.
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