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Kertek és zene – az örökségturizmus jelentősége - a szakmai modul 

témakörei  

Oktatásra szánt keret: 20 óra 
A témakörök beilleszthetők a Turisztikai szervező, illetve az Idegenvezető szakmajegyzékes 
képzések ismeretanyagába. Tantárgyi kapcsolódási lehetőségek: Turisztikai árualap, Árualapok 
az utazásszervezésben, Kulturális turizmus, Vonzerők, turisztikai termékek csoportosítása 
tematikus utak, városlátogatások mentén.  
Hazánkban csaknem kétezer olyan kert van, amelyek természeti, műemléki, kertépítészeti 
értékei jelentősek, mindezek óriási lehetőséget jelentenek a turizmus számára. Az elmúlt 
években számos kastély és vár újult meg. A kertturizmus mára olyan turisztikai termékké vált, 
amely meghosszabbítja a tartózkodást és újabb utazásra inspirál. Egy közelmúltban készült 
felmérés szerint a történeti kerteket, arborétumokat is érintő utazások 93%-ban kapcsolódnak 
valamilyen további programhoz. 
 
 
A modul újszerűsége: 

A modul információ tartalma jól kiegészíti a turizmus trendjeinek megismerését. A tematikus 
utak összeállítása napjaink népszerű turisztikai kínálati eleme.  
Komplex módon kapcsolódik a programtantantervben megjelenő ismeretanyagokhoz 
(Turisztikai árualap, Árualapok az utazásszervezésben, Kulturális turizmus, Vonzerők, 
turisztikai termékek csoportosítása tematikus utak, városlátogatások mentén), illetve új 
szakmai irányvonalként megjelenik a zöldturizmus és a klasszikus örökség elem, a zene. E két 
elem kombinálásával egyszerre fedezhető fel kulturális örökségünk és környezetünk. A 
modulban szereplő projektfeladat elkészítése pedig a diákok saját ötleteinek komplex 
megvalósítását teszi lehetővé. 
 
A modul tanításának célja az alábbi témák, szakmai tartalmak megismerése: 

Turizmus trendek, a kulturális turizmus piaca 
Örökség turizmus, a kertek és a zene, mint vonzerő 
Keresleti oldal: vendégkörök, vendég igények, természetközeli élmények 
Kínálati oldal:  

- magyarországi kertek, történelmi kertek, arborétumok 
- a magyar zene, kiemelkedő zeneszerzőink 
- Magyarországhoz kapcsolható zeneművek 
- Magyarországhoz kapcsolható előadók, különböző zenei stílusok 
- kert és zene párosítás 
- Projektfeladat készítése: olyan tematikus séta/utazás összeállítása, melyben az egyes 

helyszíneket a zene és a kert fogja összekötni 
- Mintafeladat: Andalúzia – kertek és zene 

o Andaluzia – flamenco – Maria Lujza Park 
o Bikaviadal – paso doble 
o Cadiz – Manuel Falla 
o Sevilla – Mozart/Rossini Rosina erkélye a régi zsidónegyedben 
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o Sevilla/Cadiz – Bizet: Carmen Régi dohánygyár és kertje (ma egyetem 
Sevillában, illetve Cadizban rendezvényhelyszín), régi taverna kert, ahol Don 
Jose éés Escamillo találkozott Carmennel 

 
 
A képzés javasolt helyszíne: tanterem, illetve látogatás pl. Városliget – Magyar Zene Háza, 
Martonvásár-Beethoven örökség, Gödöllői Királyi Kastély – rendezvény helyszín, XIX. 
századi magyar zene, Margitsziget – középkori zene, Dunához kapcsolódó lehetőségek stb. 
 

Fejlesztendő kompetenciák 

 
Szakmai készségek: 

Információforrások kezelése 
Köznyelvi beszédkészség 
Idegen nyelvű beszédkészség 
Térbeli tájékozódás 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Szakmai beszédkészség  
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Felelősségtudat  
Önfegyelem 
 
Személyes kompetenciák:  

Önfejlesztés 
Szervezőkészség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Felelősségtudat 
Önfegyelem 
 
Társas kompetenciák:  

Kapcsolatteremtő készség  
Határozottság 
Tolerancia  
Kommunikációs rugalmasság 
Konfliktuskerülő készség 
 
Módszerkompetenciák:  

Logikus gondolkodás 
Információgyűjtés  
Áttekintő képesség  
Helyzetfelismerés  
Figyelem megosztás 
 


