Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
Felnőttképzési engedélyszám:E-001139/2015
Telefon: 57/540-960, E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com

VP1-1.1.1-17 „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” projekt

Falusi vendéglátó

OKJ 34 541 08

Kódszám: ao17
Elmélet: 168 óra,

Gyakorlat: 392 óra

Ár: 38.772 Ft

Amit kínálunk:
- államilag elismert (OKJ) szakképesítést, rész-szakképesítés,
- az OKJ elvárásain túl piacképes, középfokú mezőgazdasági végzettséget adó
munkavállalásra, különböző támogatási lehetőségek és pályázatok benyújtásához
alkalmas végzettséget adó szakképesítés
- ingyenes szolgáltatásaink között szerepel az előzetes tudásszint felmérés, valamint
képzési képzési tanácsadás
- a képzésben részt vehet mezőgazdasági termelő (őstermelő, családi gazdálkodó,
egyéni vállalkozó, agrártevékenységet végző vállalkozó, nem természetes személy
alkalmazottja, meghatalmazottja), erdőgazdálkodó, élelmiszer-feldolgozó
Képzési program – FALUSI VENDÉGLÁTÓ
A képzés célja, a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök,
foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el
kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges
tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes,
társas és módszerkompetencia.)
Képzés óraszáma
A képzés időtartama:
Képzési napok:
Jelentkezés feltétele:

Csoportlétszám
A képzés kezdete
A képzés díja:
Képzési helyszín neve,
címe:
Elérhetőség:

560 tanóra (168 óra elmélet, 392 óra gyakorlat).
Elmélet/gyakorlat: 30/70%
Önálló tanfolyamként 5 hónap vizsgával együtt.
Hetente a hallgatók által választott 3 nap. Foglalkozások hétköznap
délutánonként, szombaton délelőtt 6-7 tanóra
(1 tanóra 45 perc)
- nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy az
előírt bemeneti kompetenciák birtokában
- egészségügyi alkalmasság
- a képzés a pályázat szerint 90 %-os támogatottságú
15 fő
Az indításhoz szükséges csoportlétszám elérése után
Tanfolyamdíj és vizsgadíj 38.772 Ft.
A tanfolyam díja tartalmazza a tananyag, az iskolai gyakorlati
oktatás és a modulzáró vizsga költségeit. Tankönyv rendelhető.
Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kol-légium
Szakképző Intézményegysége 5130 Jászapáti, Vasút u.4.
Tangazdaság 5130 Jászapáti, Jászberényi út, illetve külső helyszínen
Telefon:06/57/540-260, Ügyfélszolgálat: Jászapáti, Vasút u.4.

A képzés során elsajátítandó ismeretek:

1.
2.
3.

KÖVETELMÉNYMODULOK
Üzemgazdaság, ügyvitel
11034-16
Vendéglátás
11035-12
Falusi vendégfogadás
11037-12

VIZSGÁK
-írásbeli
gyakorlati
szóbeli
gyakorlati
szóbeli

Vizsgára bocsátás feltétele:
- A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga eredményes letétele.
Jászapáti, 2019. október 15.

