„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
Intézményünk 40 éves
Alapítva: 1980
Cégjegyzékszám: 2-06-066302
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000203/2014
A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.
A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné
pok.mei@gmail.com
www.okjkepzespecs.hu; www.prosperitasok.hu
06/30/288-4000; 06/30/525-2121

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…!
IDEGENVEZETŐ szakképesítés
OKJ-sz 54 812 01 „A” I/2020/1.
Az IDEGENVEZETŐ képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A011
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG!
A szakképesítés megnevezése:

Idegenvezető

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakmacsoport:

2714

Ágazati besorolás:
Kiadó rendelet:

18. Vendéglátás-turisztika
XXVIII. Turisztika
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

A képzés jellege:
A képzéshez szükséges végzettség:
A részvétel feltétele:

OKJ-s szakképesítés

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző
leírása:

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi
utazásokon (országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok)
résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális,
történelmi, művészeti nevezetességeivel, természeti értékeivel, idegen illetve
magyar nyelven. Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások
biztosításáról, valamint a magyar csoportok külföldre utazása során
csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során felmerülő
problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.

A képzés költsége:

199 000 Ft tartalmazza a gyakorlati hely díját is +
vizsgadíj
Havi részletfizetés lehetséges minden hó 10-éig ( a vizsgát megelőző hónapig)
Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban
6 hónap
2020. érdeklődjön
2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ -UTOLSÓ LEHETŐSÉG!
2020. dec. 31-től ez a képzés ebben a formában már nem lesz elérhető
2021.
800 óra (320 óra elmélet, 480 óra gyakorlat )
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától - szombaton 9 órától
A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak
beszámítását (csökkenhet az óraszám)

Képzés időtartama:
Kezdés várható időpontja:
Vizsga időpontja az indítás függvényében:
Képzési órák száma:

Érettségi
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat, foglakozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa

11498-12
11499-12
11711-16
11712-16
11713-16

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Idegenvezetői szaktudás
írásbeli
Idegenvezetés módszertana
gyakorlati
Idegenvezetés a gyakorlatban
gyakorlat

11714-16
11715-16
11716-16
11717-16

Turisztikai erőforrások
Kommunikáció a turizmusban
Gazdasági folyamatok a turizmusban
Infokommunikációs technológia a turizmusban

11503-12

Turisztikai latin

szóbeli
gyakorlati
írásbeli
interaktív
írásbeli

Komplex szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

Modulokból eredményes vizsga letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz
kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. B2 komplex nyelvvizsga vagy
idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 komplex vizsga
Előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzés folyamán
a 20%-ot meg nem haladó hiányzás.

A képzés zárása:

A sikeres: gyakorlati – írásbeli – szóbeli vizsga után Államilag elismert OKJ-s bizonyítványt
és angol nyelven térítésmentesen EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt kap a vizsgázó

Jelentkezhet személyesen és mailben
vagy a weblapunkon:
Munkanapokon: 10-18 óráig
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4
06/30/288-4000
pok.mei@gmail.com
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné
A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT!
Gaál Zoltánné intézményvezető
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