„DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW –
SZKOLENIE

„OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA"

dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik
handlowiec w ramach projektu
„SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

Od dnia 18 grudnia 2017r. do 23 stycznia 2018r. grupa 15 uczniów z klasy
3THPS i 4THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie uczestniczyła w 64
godzinnym szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA " w
ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr
RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15
- Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakośd
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia
zawodowego”.
Kurs był adresowany do osób, które chciały uzyskad bądź rozszerzyd swoje
kompetencje.
Cel szkolenia: rozszerzenie wiedzy z zakresu agroturystyki, zapoznanie z
czynnikami wpływającymi na rozwój usług turystycznych na wsi, rozszerzenie wiedzy i
umiejętności z zakresu planowania, organizowania i przyjmowania gości na pobyt w
obiektach agroturystycznych, zapoznanie z wymaganiami higieniczno- sanitarnymi
związanymi z żywieniem gości, zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji
związanej z prowadzonymi pracami i rozliczeniem usług.

Tematyka szkolenia była następująca: planowanie, organizowanie i
przyjmowanie gości na pobyt w obiektach turystycznych na terenach wiejskich,
określanie walorów terenów wiejskich oraz wyszukiwanie przyrodniczych,
społecznych i kulturowych atrakcji do wykorzystania w prowadzeniu usług
turystycznych, zapewnianie turystom warunków pobytu zgodnie z ich preferencjami i
potrzebami, zaspakajanie potrzeb gastronomicznych osób korzystających z usług
turystycznych, przygotowywanie turystom atrakcji na terenie gospodarstwa
wiejskiego i poza nim, udzielanie informacji na temat miejscowej historii, znanych
ludzi, tradycji, zwyczajów, potraw regionalnych, świąt i uroczystości lokalnych,
organizowanie gościom zwiedzenia okolic zamieszkania i najciekawszych miejsc w
najbliższym otoczeniu, prowadzenie usług turystycznych dla klientów indywidualnych
i grupowych, takich jak konferencje, imprezy okolicznościowe, wycieczki szkolne,
spotkania integracyjne i inne, wykonywanie i uzupełnianie dokumentacji związanej z
prowadzonymi pracami i rozliczeniem usług, 1 dniowa wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego.
Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie
jednostek modułowych uzyskał zaświadczenie ukooczenia szkolenia „OBSŁUGA
RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA "
Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększyli własne szanse po
ukooczeniu szkoły na lepsze zatrudnienie.
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie
stawia na fachowców !!!!!

