
10. ÉVFOLYAM NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT  

(140 óra/4 hét) 

  

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.  
 

Mi a tanuló kötelessége?  

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakképzési törvény értelmében a következő osztályba való 

lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.  

  

Időtartam: 2020. június 16 - július 13.  

  

Megvalósítás:  

A június 15-i héten egy konzultáció/tájékoztatás/módszertani felkészítés - kötelező részvétel mellett.  

Google Classroom rendszer használata   

  

Konzultációk:  

10. évfolyam 
(10t) 

Az ISKOLÁBAN KÖTELEZŐ személyes 

konzultáció: 

2020. június 16. (kedd) 12:00 

ONLINE konzultációk: 
június.22. (hétfő)   10-14 óra 

június 24. (szerda) 10-14 óra 

június 26. (péntek) 10-14 óra 

  

Leadási határidő: 2020. július 13. 23:59  

 

 

A kész feladat bemutatása és értékelése: 2020. augusztus 24. és 31. között (előzetes beosztás  

alapján).  

  
 
Az összefüggő szakmai gyakorlaton a következők kerülnek komplex alkalmazásra: 

 IKT a turizmusban 
 Kultúr- és vallástörténet 
 Marketing alapjai és gyakorlati alkalmazása 
 Szakmai idegen nyelv 
 Turizmus alapjai – gyakorlat feladaton keresztül a tanultak alkalmazása 
 Turizmus földrajz 
 Vendégfogadás 

 

  



A komplex gyakorlati feladat leírása:  

 

1. feladat  

Sétaútvonal a lakókörnyezetedben (2020. június 16-30.)  

Egy választott séta kidolgozása magyar és idegen nyelven, majd a gyakorlat végén ennek 

bemutatása pl. ppt, vlog, blog, montázs, virtuális séta, videó stb. által.  

A séta útvonala a lakóhely környezetében bárhol lehet, amennyiben az nem műemlék!  

Pl. lakótelepi séta, ház bejárása (pincétől a padlásig), utca története, település egy 

épülete/köztere/vállalkozása/korábban létező épülete stb.  

A feladat megoldása önálló kutatásra kell, hogy támaszkodjon, saját fényképdokumentációval.  

 

Segítség a videó szerkesztéséhez:  

Video Maker | Create Irresistible Videos Online  

Make stunning videos in a snap with the Biteable video maker. Sparkle with studio-

quality animation, footage, and effects. Start now, share in minutes.  

biteable.com  

  

2. feladat  

Vendéglátási/vendégfogadási ismeretek gyakorlása (2020. június 30 - július 13.)  

 Ágyazás   

 Terítés - reggeli (kontinentális, bővített kontinentális), ebéd, vacsora, különleges alkalom - e

vőeszközök, poharak elhelyezése, esztétikum, dekoráció, szalvéta hajtogatás, gyerekzsúr, szület

ésnap …)  

 Tálalás  

Egy héten keresztül minden nap más-más megoldás bemutatása (az ágyazás és a terítés/tálalás terén 

is) fotóval/giffel:  

legalább 1 fotó/nap az ágyazásról hét napon keresztül  összesen legalább 7 különböző fotó és  

legalább 1 fotó/nap a terítés-tálalásról egy héten keresztül  összesen legalább 7 különböző fotó  

  

3. feladat  

Portfólió készítése (2020. június 30. - július 13.)  

Rendezvényszervezési feladat - egy 10 fős 3 

órás gyerekbuli megszervezése (meghívó készítése, menü kitalálása, feladatok a 

gyerekeknek, terítés, dekoráció …, minden, ami még eszetekbe jut).  

  

  

 

http://biteable.com/

