TÁJÉKOZTATÓ LAP
Képző intézmény:
Képzést lebonyolító
intézmény:
Képzés megnevezése:
Akkreditáció száma:
A képzés célja:

A képzés célcsoportja:
Bemeneti feltétel:
Finanszírozás forrása:

FolkLand Holiday Szolgáltató Kft. , 4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 13/A
Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni út 2.
Rendezvénymenedzsment, rendezvényturizmus
A/20-II./60/25/2000. (XII.20.) Közm. számú alapítási és Közm. /I./06 (2008.I.30.)
számú indítási határozat alapján; FAT PLP-878
Kulturális szakemberek és önkéntesek részére módszertani segítséget nyújtani
kulturális-turisztikai projektek generálásához, tervezéséhez és megvalósításához,
környezettudatos szemlélet kialakítása. Alternatív jövedelemszerzésben, falusi
turizmusban részt venni szándékozóknak segítségnyújtás.
Kulturális területen dolgozó szakemberek, turizmus iránt érdeklődő önkéntesek
Érettségi és min. 3 év gyakorlat vagy felsőfokú iskolai végzettség
„Közös jövőnk Hajdú-Bihar” című projekt
TÁMOP 3.2.3.-08/1-2009-0032 számú Támogatási Szerződés

Képzés helyszíne:

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs, Debreceni út 2.

Képzés óraszáma:

60 óra (30 óra elmélet, 30 óra gyakorlat)

Képzés tervezett ideje:
Tervezett ütemezése
(képzési napok):
A képzés tananyagegységei:

Megszerezhető
kompetenciák:

2011.május 06– 2011. június 10.
2011 05. 06, 05.13, 05. 20, 05. 27, 06.03. 8:30-16:30h Vizsganap: 06.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bevezetés a rendezvénymenedzsmentbe, rendezvényturizmusba
Konferenciák szervezése és vendéglátása
Fesztiválturizmus szervezése és vendéglátása
A forgatókönyv készítése és módszertana
Protokoll ismeretek
Szakmai gyakorlat

 menedzsment szemlélet alkalmazása a rendezvények és kapcsolódó
eseményeinek szervezésében
 kulturális attrakciók fejlesztése, azok turisztikai célú hasznosítása
 rendezvények vendéglátása és protokollja

 rendezvényszervezés módszertana, módszerek gyakorlati alkalmazása
Megengedett hiányzás:

Maximum a képzési óraszám 10%-a, azaz 6 óra lehet!

A számonkérés módja:

Gyakorlati vizsga: szabadon választott rendezvény komplex programtervének elkészítése
Szóbeli vizsga: a gyakorlati feladat megoldás bemutatása és a megszerzett ismeretanyagból
szóbeli vizsga.

A képzés elvégzéséről szóló
igazolás megnevezése:
A tanúsítvány kiadásának
feltétele:
Térítésmentesen igénybe
vehető felnőttképzési
szolgáltatások:
Jelentkezési határidő:
Bővebb tájékoztatás kérhető:

Tanúsítvány
A képzés követelményének teljesítése. A tanórák legalább 90%-án való részvétel.

 Előzetes tudásszint felmérése
 Képzési szükségletek felmérése
2011. május 05.
Dr. Fülöp Ilonától: 06-30-329 0658; info@modul-ok.hu
valamint a Művelődési Ház és Könyvtárban a felnőttképzési ügyfélszolgálaton

FolkLand Holiday Szolgáltató Kft. ▫ 4032 Debrecen, Gyöngyösi u. 13/A
Telefon: 06-30-329-0658 ▫ E-mail:info@modul-ok.hu ▫ www.modul-ok.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0095-06 ▫ Akkreditációs lajstromszám: AL-1602

