ROZSAH: TRÉNING BUDE ORGANIZOVANÝ FORMOU 9
JEDNODŇOVÝCH STRETNUTÍ (Á 8 HOD.). STRETNUTIA BUDÚ
ORGANIZOVANÉ V TREBIŠOVE – BLIŽŠIE MIESTO A DÁTUMY
BUDÚ OZNÁMENÉ PO DOHODE S ÚČASTNÍKMI.
Začiatok tréningu je naplánovaný na január 2014.
Predpokladaná doba realizácie celého tréningu vr. exkurzií: január –
október 2014.

TÉMY STRETNUTÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turizmus / cestovný ruch v SR, na území Košického kraja; vínny turizmus;
súčasné trendy v turizme, sprievodcovské služby, kompetencie a zručnosti
sprievodcu - komunikačné zručnosti
Archeológia
Urbanizmus a architektúra / sakrálne pamiatky
Prírodné pamiatky - unikátne prírodné hodnoty, meandre a mŕtve ramená

História regiónu Tokaj
Gastronómia – tradičné jedlá na Tokaji, ich vývoj a prepojenie s etnológiou
Ľudia – multietnicita – multietnická vinohradnícka skúsenosť, folklór
Kultúra – kultúrny turizmus v podmienkach Tokaja
Tradícia remesiel a produktov – tradičné remeslá v regióne - kolárstvo,
kováčstvo, pletenie lana, tkáčstvo, výroba sudov - zanikla, výroba rohoží /
Nižný Žipov/, košikárstvo – iné výrobky z prútia, výroba medu, plisovanie
plátna, výroba a zdobenie perníkov, ...../ tradičné produkty: slivkový lekvár
varený v kotli, med z tokajskej oblasti, tokajské koláče, tradičný chlieb... atď.

Pre účastníkov tréningu bude zorganizovaná aj 2-dňová exkurzia do regiónu
Tokaj v Maďarsku a 3-dňová exkurzia na južnú Moravu (všetky náklady hradené
organizátorom). Absolventi tréningového programu budú po ukončení aktivity a
na základe vzájomnej dohody zaradení do zoznamu miestnych sprievodcov a bude
im ponúknutá forma spolupráce v rámci zabezpečovania sprevádzania turistov v
regióne TOKAJa.

VZDELÁVANIE V RÁMCI PROJEKTU TOKAJ JE LEN JEDEN
„SPOZNÁVAJME SPOLU TOKAJ“ - TRÉNING MIESTNYCH
SPRIEVODCOV PO TOKAJI
Cieľom tréningu je zapojiť Vás - miestnych vzdelaných a zanietených ľudí, ktorí
poznáte svoj región a ktorí ho viete „predať“, čo je základným predpokladom pre
presadenie sa regiónu TOKAJ v cestovnom ruchu.
V rámci tréningu spoznáte detailne jedinečnosť oblasti, v ktorej žijete a naučíte sa ju
efektívne prezentovať návštevníkom. Obsahom bude okrem priblíženia významných
kultúrnych, historických a prírodných hodnôt aj posilňovanie lokálpatriotizmu,
asertívne vystupovanie, efektívna komunikácia, motivácia, spôsoby prezentácie ako
„predať“ región. Získate zručnosti z organizovania poznávacích programov a zájazdov,
z komunikácie s rôznymi typmi návštevníkov, z efektívnej prezentácie ponuky a
informácií, osvojíte si základy animácií pre deti a dospelých.

Z hľadiska zachovania kontinuity je dôležité, aby sa záujemci pravidelne
zúčastňovali na jednotlivých stretnutiach. Počas jednotlivých stretnutí budú
zabezpečené pre účastníkov informačné materiály a občerstvenie.
Termín prijímania prihlášok (počet účastníkov obmedzený):
do 20. januára 2014.
Odborný garant a realizátor vzdelávania je Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o.
V prípade záujmu si vyžiadajte záväznú prihlášku emailom na adresu
matulayova@tvc.sk alebo macikova@tvc.sk. Prípadne nás kontaktujte
ohľadne ďalších informácií na čísle 0905 480 113 alebo 0915 999 009.
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