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A tantárgy előkövetelményei ППП 12 Korunk turizmusának sokszínűsége

A tantárgy általános
ismertetése, célja, várható
eredményei, főbb témakörei

ВВ 1.5/2.5 Öko- és geoturizmus
ППП 17 Vendéglátás
ППП 10 Kárpátalja turizmusa
Célja:

Ismereteket alakítani ki a diákokban a falusi turizmus
alapfogalmáról, kialakulásának történetéről, a falusi vendéglátás
alapfogásairól, az elszállásolás teendőiről, a szolgáltatás és
értékesítés, azaz az alaptevékenység jellemzőiről. Megismertetni a
hallgatókat
a
választék
kialakításának
mikéntjével,
a
konyhatechnikai eljárásokkal, a reggeli típusokkal, a szépen terített
asztallal szembeni követelményekkel, a viselkedés szabályaival, a
gazdálkodás legalapvetőbb összefüggéseivel és a hatósági
előírásokkal. A tantárgy elsajátítása egy jó alapot nyújthat a vidéki
élet szépségeiben rejlő lehetőségek megismerésére illetve azok, mint
legfontosabb vidékfejlesztési eszköz kiaknázására.
Feladata:

Elméleti és gyakorlati megalapozást nyújtani a hallgatóknak a falusi
turizmusról, mint az idegenforgalmi ágazat egyikéről. A potenciális
és igazi turisztikai házigazdáknak – azon kívül, hogy a turisták
tartózkodásával kapcsolatos terek és helyiségek elrendezésére, illetve
a turistákkal való bánásmódra vonatkozó gyakorlati tudással
rendelkeznek – szert kell, hogy tegyenek némi tudásanyagra is azon
szektor vonatkozásában, amelyhez potenciális tevékenységük
sorolandó. Mindazok, akik a falusi térségen belül a turizmus bármely
ágazatával kívánnak foglalkozni, a turizmus alapjaira vonatkozó
alapos tudásanyagra tegyenek szert.

A tantárgy teljesítése által a hallgatónak tudnia kell:

 felismerni a falusi turizmus alapjául szolgáló természeti és
kulturális települési adottságokat, sajátosságokat, értékeket;
 alkalmazni a marketing alapvetéseit, mind a termék, az ár, az
elosztás és a kommunikáció terén;
 alkalmazni a higiéniás szabályokat a vendégházban és a konyhai
műveleteknél;
 a falusi vendéglátás tárgyi feltételeit és infrastruktúrájának körét;
 megfelelően kommunikálni a vendéggel.

A tantárgy teljesítésének és
értékelésének feltételei

A tantárggyal kapcsolatos
egyéb tudnivalók,
követelmények

Főbb témák:
Vidéki turizmus-falusi turizmus értelmezések
A falusi turizmus hagyományai Európa országaiban.
Falusi turizmus Ukrajnában. A falusi turizmus jogszabályi háttere,
szervezetrendszere Ukrajnában.
A falusi turizmus története és jelene Kárpátalján
Turisztikai szálláshelyek. A szálláshelyek típusai. A falusi turizmus
vonzerői, kínálata
Minőségbiztosítás a falusi turizmusban. Minősítési szempontok.
Kritériumok. Előírások. A falusi turizmus termékei. Szálláshelyek
szakosodása. A falusi turizmus, agroturizmus speciális termékei
Szálláshelyek szakosodása (bioporta/ökoportáról, egészségportáról, üdülés
kerekes székeseket és mozgáskorlátozottakat fogadó vendégházakban,
üdülés bébi- és kisgyerekbarát vendégházban, aktív üdülés a falusi portán,
üdülés lovastanyán, üdülés boros/pálinkás gazdánál, hagyományok
portája, falusi életmód ifjúsági portája).
Keresleti jellemzők a falusi turizmusban. Trendek a falusi turizmusban. A
helyi termékek jelentősége
Településértékelés
A gasztronómia és a falusi turizmus. A gasztronómia helye a falusi
turizmus fejlődésében. Vendéglátás és étkeztetés. Étkezési idők. Az étrendtervezés szabályai. Terítés, felszolgálás
Ételkészítés. Ételkészítési műveletek. Falusi vendégasztal. Hagyományos
népi építészet, népszokások, néphagyományok, népi kultúra.
Higiénés feladatok a falusi vendégházaknál.
A turisztikai marketing alapjai. Programtervezési és rendezvényszervezési
ismeretek
A Falusi turizmus tantárgy elsajátításának legfőbb formája az előadások és
szemináriumi/gyakorlati foglalkozások, továbbá az önálló munkák
elvégzése.
– Az előadások és az önállóan feldogozandó témák anyagaiból a hallgatók
egy tematikus ellenőrző dolgozatot írnak a félév során. Az ellenőrző
dolgozat pontszáma 60 pont.
– A szemináriumi órák folyamán elkészített feladatokra és bemutatott
előadásokra maximálisan 40 pontot lehet megszerezni.
A szorgalmi időszakban összegyűjtött pontok a beszámoló 50%-át teszik
ki, a maradék 50%-ot a szóbeli beszámolón kell teljesíteni.
A tantárgy szemléltetése az órák folyamán prezentációk (ppt) formájában
multimédia kivetítő segítségével valósulnak meg, magyar, ukrán és angol
szerzők tankönyveinek és segédanyagainak felhasználása.
A Falusi turizmus tantárgy tantárgymódszeri ellátásához felhasználható:
– az előadások jegyzetének nyomtatott és elektronikus változata;
– szemléltetési anyag (ábrák, táblázatok, térképek);
– multimédiás anyagok (videók, kisfilmek)
– szétosztható anyag;
a Földtudományi és Turizmus Tanszék illetve a főiskola könyvtárának
segédanyagai és tudományos monográfiái.
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