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MÓDSZERTANI ISMERETEK AZ 1. MODULHOZ 

 

 

1. Szabadidő, rekreáció, turizmus – definíciók, elméleti alapok 

 

A turizmus fogalma és jelentősége: vezesse be a témát egy-két a diákok számára ismerős helyzettel 
(térképpel a belvárosban ácsorgó tanácstalan turisták, vonatjegy foglalása csoport számára, stb.) és 
próbálja az eddigi ismereteiket összekapcsolni a témával (olvasmányélmények helyszíneihez kötődő 
látványosságok – Verona: Rómeó és Júlia) akár a modern kornak megfelelő példák segítségével (a 
Gyűrűk Ura forgatási helyszíne: Új-Zéland, a Psy videoklipet Szöul Kangnam negyedében forgatták, 
stb.). 

A definíciókat szóról szóra elemezze, minden kifejezés külön értelmezése rendkívül fontos a turizmus-
jelenség teljes megértéséhez. Többször olvassák fel a diákok a definíciót, a későbbiekben 
kulcsfontosságú, hogy tisztában legyenek a jelentésükkel. 

A látogatók különbségeinek megvilágításához találjon ki példákat, amikben a „főszereplő” 
karakterekben nagy különbség van (kínai lányiskola képviselői, orosz diplomaták, stb.) amiről 
könnyebb megjegyezni az árnyalatnyi különbségeket. 

A turizmus tárgyalásához erős háttérismeretre van szükség. Itt lehet a legjobban illusztrálni, hogy a 
turizmus tárgyához szinte minden kapcsolódik (tudományos eredmények, innovációk, felfedezések) 
és mennyire átsző minden (sport, vallás, társadalmi berendezkedés, stb.). Tudatosítsa a diákokban, 
hogy a turizmus megértéséhez nagyon nyitottnak és érdeklődőnek kell lenniük és ezt támassza alá 
néhány példával. 

A rekreáció fogalmának tisztázásakor állítsa szembe a munkaidőt és a szabadidőt, a kötelező 
feladatokat és a szabadon választott programokat a diákok élethelyzetére vonatkoztatva (iskola, 
különórák, ház körüli feladatok vs. partik, bulik, kirándulások). 

Házi feladat: fogalmazás íratása, amiben a diákok az életükből a legemlékezetesebb történetet írják 
meg, ahol ők voltak turisták. Ez bizonyíthatja, hogy mennyire értették az alapokat. 

 

2. A turizmus rendszere és környezete 

  

A téma tárgyalását megelőzően magyarázza el a diákoknak, hogy miért fontos különböző 
rendszerekben gondolkodni, hogyan kell a rendszereket illusztrálni, hogyan kell modelleket alkotni, 
és hogyan értelmezzék az ilyen jellegű rendszereket bemutató ábrákat.  

A környezeti elemek mindegyikére mondjon több példát is. Közösen össze lehet állítani egy 
gondolathalmazt is, amit később a csoport együtt rendszerez.  

Tisztázni kell a turisztikai szakirodalomban leggyakrabban használatos hármas pillér (gazdaság-
környezet-társadalom) jelentését. Példákat kell mondani rá, és hangsúlyozni kell a köztük lévő 
kapcsolatot, az egymásra hatását (ha megváltoztatjuk az egyiket, azzal a másik is változik 
automatikusan). 

A turizmus környezetének elemzése bevezetésként szolgálhat a későbbi kereslet-kínálat elemzéséhez. 
Ha nincsen a diákoknak közgazdasági alapjuk, akkor ennek a két fogalomnak a tisztázása 
meghatározó fontosságú. Természetesen igaz ez a makro- és mikrokörnyezet tekintetében is.  

A kereslet elemzésénél a Maslow-piramis ábrázolása elengedhetetlen! Szintenként magyarázza el a 
különbségeket, hangsúlyozza az egymásra épülést! Az utazási motivációkra és a referenciákra is 
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minden alkalommal mondjon példát! Minél eltérőbbek/karakteresebbek a példák, annál könnyebb 
lesz megjegyezni a rendszert. 

A kínálat elemzésének számtalan formája lehetőséget ad a nagyfokú szabadságra a téma 
tárgyalásakor. Gyűjtsenek össze a táblára annyi nevezetességet, amennyit lehet és osztályozzák őket 
a táblázat alapján. Ezután fordítsa meg a feladatot és a kategóriákhoz, tematikusan gyűjtsenek 
attrakciókat! 

Házi feladat: feldolgozni bizonyos régiókat (országon belül) vagy külön országokat. Kereslet és kínálat 
szempontjából is gyűjtést ösztökélni, rendszerezni az eredményeket. 

 

3. A turizmus mérése, az idegenforgalmi statisztikai adatgyűjtés 

szerepe és jelentősége 

 

Világítson rá, hogy miért fontos minden országnak különböző statisztikákat készíteni! 
Internetkapcsolat segítségével nézzék meg, mennyi fajtája van a statisztikáknak! Nézzék meg az 
országos és az európai statisztikai hivatalok honlapját! Keressék a hasonlóságokat és a 
különbségeket! 

Rajzzal is támassza alá (halmazok) a turizmus formáit és az összefüggéseket a kategóriák között. A 
nemzetközi és a hazai turizmus formáira keressenek közösen példákat különböző a diákok által 
ismert forrásokból (filmek, sorozatok) és a saját életükből. 

A turisztikai statisztikák ismertetésénél világítson rá a kiadványok közötti tartalmi különbségekre! 
Vezesse rá őket a többféle kiadvány meglétének szükségességére! 

Nyisson meg egy Interneten is elérhető dokumentumot és elemezzék a tartalmát, a felépítését és 
olvassák el (értelmezzék) a módszertanát is. 

 

4. Magyarország és Szlovákia idegenforgalmi adottságai, a turizmus 

szektor jellemzői 

 

Tisztázza a versenyképesség fogalmának közgazdasági hátterét. Hangsúlyozza a fontosságát a 21. 
században (pályázatok, profitorientált vállalkozások, települések tekintetében). 

Tisztázza, hogy a turisztikai versenyképesség nem minden esetben egyezik meg a klasszikus 
értelmezéssel! 

A tipikus küldő és fogadó országokat gyűjtesse össze a diákokkal, a gyakorlat során könnyebben 
rögzül, hogy mit jelent ez. Keressék meg az okokat is (mitől válik egy ország fogadó országgá). Írjanak 
egy listát, hogyan válhat egy ország népszerűvé, és arról is, hogyan veszítheti el a turisztikai 
keresletét. 

Alkosson csoportokat és gyűjtsék össze közösen, hogy miért az a kiemelt turisztikai termék 
(leglátogatottabb régió), mik lehettek azok az okok a múltban, amik által népszerűvé vált. 

Ismertesse a jelenleg zajló válság okait, kapcsolódási pontjait a turizmussal/vendéglátással! Vezesse 
végig a folyamatokat (akkor is, ha feltevés!)  

Házi feladat: készíttessen a diákokkal forgatókönyveket a jövőre vonatkozóan. Pozitív és negatív 
verziót egyaránt. 

Egy kiosztott vaktérképen jelöljék be a diákok a régiókat és az említett attrakciókat, UNESCO 
helyszíneket! Magyarország és Szlovákia esetében is. Az attrakciók, nemzeti parkok bemutatásánál 
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mindenképpen szükséges a térkép használata! Szerencsés, ha több méretarányban is meg tudja 
mutatni a helyszínek elhelyezkedését. 

A könnyebb memorizálás érdekében az adatokat, számokat mindig írja fel külön a táblára. 
Memóriajátékot is készíthet belőlük, ha a sok adatot a végén visszakérdezi, mi melyik volt. 

 

5. A turizmus hatásai 

 

Elevenítse fel a három pillért a turizmusban! Magyarázza meg a diákoknak, hogy miért hat egymásra 
oda-vissza a kereslet és a kínálat a turizmusban. Ha szükséges, újra beszéljen nekik a turisztikai 
keresletről és kínálatról, mert anélkül a tananyag nem értelmezhető. 

Készítsen két táblázatot a turizmus társadalomra gyakorolt pozitív és negatív hatásairól valamint a 
turizmus környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásairól és közösen töltsék meg a diákokkal. Ha 
egyből nem ismerik fel a turizmus hatásait, különféle rövid történetekkel rá lehet vezetni őket.  

A kultúra változásáról és annak pozitív-negatív voltáról indítson beszélgetést! A téma nagyon tág és 
szubjektív is, így igyekezzen a turizmus témakörében megmaradni, ha túlságosan elkalandozik a 
beszélgetés, visszaterelni az eredeti mederbe. 

Keressenek példákat arra, hogyan védheti az ember turistaként a meglátogatott desztináció fizikai 
környezetét! Ha összegyűjtötték, akkor ezután azt a kérdését is körbe tudják járni, hogy miként 
védheti az ember a környezetét, ha turisztikai szolgáltatóként működik (szálloda, panzió, étterem, 
utazási iroda, rendezvényszervező, stb.). 

Elemezzék a fenntarthatóságot több szempontból! Indítson vitát, ki hogyan gondolja a fenntartható 
jövőt és ki mit tesz érte!  

 

6. A vendéglátás története Magyarországon és Szlovákiában 

 

Frissítse fel a diákok történelmi ismereteit. Kapcsolja a gasztronómia történetét a történelemórán 
tanultakhoz. Célszerű a korszakokról egy általános képet adni, mesélni róla, hogy egyértelművé 
váljon számukra, hogy is nézett ki akkor az ország.  

A diákok segítségével nyomozzon az ételek eredetét tekintve (melyik alapanyag mikor, milyen 
körülmények között érkezett az országba). Fektessen arra elég hangsúlyt, hogy nem minden 
alapanyag megtalálható hazánkban a kezdetektől fogva. 

Ha lehetősége van rá, tartson gyakorlati órát. Főzzenek specialitásokat, kóstolják meg a diákok saját 
maguk, mitől különleges a magyar és a szlovák konyha. Ügyeljen rá, hogy a gyakorlat alatt ne 
vicceljék/komolytalankodják el a feladatot. A tűzhely és a kések veszélyesek lehetnek, ügyeljen 
mindenki testi épségére! Az ételeket be is kell mutatni, elmondani, hogy mitől különleges, van-e 
különböző szomszédos országban hasonló, ott hogyan készül, stb. 

Ha főzésre nincsen lehetőség, tegyen egy kisebb kirándulást a helyi piacra, zöldségeshez és/vagy 
henteshez. A zöldségek és húsrészek megismerése, felhasználásuk módja fontos a jövő vendéglátós 
szakemberei számára. Versenyt is hirdethet, ki tudja összegyűjteni a legtöbb alapanyagot, ki gyűjti 
össze helyesen a hagyományos és az „új” termékeket. 

Hasonlítsa össze a két konyhát, gyűjtse össze táblázatba a különbségeket és a hasonlóságokat. 
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7. A vendéglátás szerepe, fogalma, értelmezése 

 

A vendéglátás fogalmának tisztázása kulcsfontosságú a jövő turisztikai szakemberei számára! A 
definíciót pontosan, részletesen elemezze a hallgatóknak!  

Tudatosítsa a hallgatókkal, hogy a vendéglátás feladata több tevékenységből áll, és mindegyik 
nagyon fontos! 

Magyarázza el a szolgáltatás és a termelés közötti különbséget és ismertesse a diákokkal a 
nemzetgazdasági ágakat! Ennek a megértése problémás, így illusztrálja adatokkal is! A dinamikáját, 
történelmét is vázolja a diákoknak, ugyanis nem csak a vendéglátás, de a turizmus elméletének a 
megértéséhez is szükséges ennek a témának az ismerete. 

Ismertesse a vendéglátás üzletköreit, térjen ki az üzemeltetés különbségeire is! Keressen több példát 
a lakóhelyhez/iskolához közel. Az azonos üzletkörbe tartozó egységeket hasonlítsák össze több 
szempontból (kinézet, árak, minőség, kínálat, kedvesség, stb.). 

Állítson össze kínálatot/étlapot a különböző típusú egységekben! Gyűjtsön össze a hallgatókkal minél 
többféle ételt-italt! Kategorizálják őket. 

Házi feladat: készítsenek a diákok el egy-egy rendezvény forgatókönyvét. Írjanak menüsort, 
programot, előkészületi munkákat, lebonyolítást a különböző típusú rendezvényekhez (esküvő, 
gálavacsora, bál, stb.) 

 

8. Rendezvényszervezés és vendéglátás 

 

Állítsanak össze több igazán exkluzív menüsort különböző bálokra (akár 7-8 fogást is a megfelelő 
italkínálattal). 

Fogalmazzanak meg köszönőleveleket a fellépőknek, a résztvevőknek, a szervezésben segédkezőknek 
és a további partnereknek.  

Idézze fel, hogy mit tanultak a diákok a szabadidős turizmusról. Ezen keresztül magyarázza el nekik a 
hivatásturizmust és annak speciális mivoltát. Hangsúlyozza a munkaidőt, a felhasználható összeget, 
az utazás célját is! 

Két csoportba gyűjtse össze a diákokkal a rendezvénytípusokat és osztályozza, hogy melyik tartozhat 
a hivatásturizmushoz (és miért) és melyik a szabadidős turizmushoz. Elemezzék, hogy melyik esetben 
van szükség vendéglátásra, milyen jellegűre és milyen színvonalon (all inclusive szálloda a 
tengerparton vagy konferenciaebéd, falusi vendégasztal vagy kávészünet, stb.). 

A rendezvények típusaira mondjon példát. Állítsanak össze programokat (kiegészítő, szórakoztató, 
gasztronómiai, stb) a különböző rendezvénytíposokhoz. 

Házi feladat: egy részleteiben is kellően körülhatárolt rendezvény forgatókönyvének elkészítése 
(felelősök megnevezésével, időpontokkal, esetleges problémás helyzetek rögzítésével). 

 

9. Intézményi vendéglátás és közétkeztetés 

 

Az intézményi vendéglátás részterületeinek hátterét magyarázza el a diákoknak (oktatási rendszer, 
egészségügy, honvédség). Kikerülhetetlen a politika szerepének minimális ismertetése is. Keressen 
példákat a pártok politikai kampányiból, ami kapcsolódik a témához! 

Állítson össze étlapot és menüsorokat a hallgatókkal, ami megfelelő kórházban, 
gyermekétkeztetésben, stb. Gyűjtsenek az internetről jó és rossz példákat. Készítsenek különböző 
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listákat élelmiszerekről/ételekről a különböző igényeknek megfelelően (cukorbetegek számára, 
bölcsődések számára, nehéz fizikai munkát végzők számára, szoptatós anyák részére, stb…). 

Készítsen táblázatot, amiben a klasszikus vendéglátás és a munkahelyi vendéglátás közti 
különbségeket összegyűjtik (nem kizárólag a kínálat, hanem a technológia, a finanszírozás, stb.. is 
szerepeljen benne). 

A honvédségi étkezésnél szükséges lehet egy történelmi áttekintés (katonák étkezése az ókorban, a 
középkorban, magyar példák, egy-egy legenda ismertetése), hogy átfogó képet kapjanak a diákok. Ha 
az idő engedi, lehet különböző II. világháborús filmből montázst készíteni, ami ezzel kapcsolatos. 

Házi feladat: fogalmazást írni arról, hogy milyen kínálattal, milyen marketinggel indítana a hallgató 
egy ételkiszállító céget, mi lenne a koncepciója, hogyan futtatná fel a vállalkozást, stb. 

 

10. Non profit szervezetek szerepe a turizmus-vendéglátás-

gasztronómia ágazatokban 

 

A társasági formák a turizmusban meglehetősen specifikusak. Az alapvető gazdasági ismeretek 
gyakran nem bizonyulnak elegendőnek, hogy az apró részleteket a diákok megértsék. Ennek 
érdekében szükséges táblázatba foglalni a társasági formákat, a jogi háttérből annyit, amennyi 
feltétlenül szükséges. Gyűjtsön példát a diákok közvetlen közeléből (kedvelt üdítőmárka, sarki 
fűszeres, stb..) a gazdasági társaságokra.  

A profitorientált forma és a nonprofit forma első sorban elvekben (és természetesen a 
szabályozásban) tér el egymástól. Könnyebb megérteni a hátteret, ha különböző jótékonysági 
cselekedetekre helyezi a hangsúlyt. Magyarázza el a diákoknak, hogy a mai világban miért van 
szükség környezetvédelmi szervezetekre, miért fontos a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni, 
miért kell nyitni a szegényebb régiók felé. Ha néhány (akár sokkoló) példával ezt illusztrálja, akkor a 
nonprofit szervezetek háttere, céljai is érthetőbbé válnak a diákok számára. 

Következő lépésben a turizmus és a nonprofit szektor kapcsolatára helyezze a hangsúlyt. Visszatérhet 
a környezetrombolásra, amit a turizmus okoz, a szociális problémákra, amik a 
szervezetlen/kontrollálatlan turizmusfejlődés eredményei. 

A szervezeti formák megjegyzéséhez, alapírásuk, megszűnésük technikáihoz a könnyebb memorizálás 
érdekében használjon táblázatokat!  

A Tourinform meglátogatása (előzetes egyeztetés után) a legjobb módja lehet, hogy a diákok 
megértsék a turizmusban működő nonprofit törekvéseket. Amennyiben lehetőség van rá, hívjon meg 
a térségben működő TDM irodából egy TDM managert, aki elmagyarázza a diákoknak a szervezet 
működését, aki hiteles válaszokat ad a kérdésre. A térséget is érintő problémákra, a fejlesztési 
irányok megvilágítására ő a legmegfelelőbb ember. 

 

11. Idegenforgalmi- és vendéglátó marketing 

 

Manapság az oktatási intézmények (közép- és felsőfokú egyaránt) sajnálatos módon rossz irányban 
haladnak a marketing oktatásával, megértetésével, elfogadtatásával. A marketing ezért a diákok 
szemében egy szükséges rossz, egy kötelezően megtanulandó felsorolás-halmaz, és soha a jövőben 
nem fogják tudni megérteni a marketingszemlélet lényegét, nem fogják tudni a jövőben a 
cégüket/életüket úgy menedzselni, ami ennek a lényege lenne. Ezért olyan fontos, hogy a diákok 
megértsék a marketingszemlélet lényegét, hogy ne úgy gondoljanak erre a fogalomra, mit egy 
érthetetlen, kusza tantárgyra. Nagy szerepe van ebben annak, hogy a tanár nem kezdje el a 4P-7P-7O 
és egyéb rendszereket magyarázat nélkül (vagy minimális magyarázattal) megtaníttatni a diákokkal. 
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Sokkal inkább célravezető, ha különböző esettanulmányokat, tanulságos történeteket mesél el, 
amiből ők maguk ki tudják szűrni a marketing elemeit. Számos gyakorlaton alapuló marketing 
szakirodalom létezik a turizmus-vendéglátás területén is, használja azokat!!!  

Hasznos lehet a marketing elemeinek gyűjtése, prospektusok elemzése, turisztikai reklámfilmek 
(youtube) összehasonlítása, szelektálása (desztinációs marketing, országmarketing, szálloda- és 
étterem promóció, nemzeti parkok, stb…). Meg lehet vizsgálni a modern technológiát is, mobil 
applikációkat és facebook aktivitást vizsgálni közösen különböző turisztikai szolgáltatók esetében. 

Vizsgálják a szolgáltatásmarketing specialitásait a turizmus-vendéglátás esetében! Gyűjtsenek 
turisztikai márkákat, társítsanak hozzájuk érzéseket, kifejezéseket! 

Házi feladatként össze lehet állítani promóciós csomagokat, prospektusokat. Készíthetnek a diákok a 
kisebb lakóterületükről turisztikai kampányfilmet is. 

 

12. A gasztronómia modern értelmezése 

 

A gasztronómia modern értelmezéséhez szükséges a nagyvárosi látásmód. Kisebb településen 
oktatóknak sokkal több felkészülés szükséges. A trendek, divatok mindig először a nagyvárosokban 
jelentkeznek, mint ahogy az élelmiszerek minősége is jelentősen eltér a városi és a vidéki 
területeken. Tegye ezt a különbséget világossá, hiszen szinte az összes trend erre vezethető vissza.  

Térjen ki arra, hogy mindenben (a gasztronómiában is) kettősség figyelhető meg. Példákkal és 
számokkal érzékeltesse az éhezés-pazarlás, tömegtermelés-helyi termékek, egyediség-
kommercializálódás, egészséges-egészségtelen stb. fogalompárok mögött húzódó folyamatokat. 
Emlékeztesse őket a gyorséttermek, a tömegtermékek pozitív és negatív oldalára.  

A gasztronómiai trendek egyike-másika teljesen ismeretlen lehet a diákoknak. Azokat sokkal 
részletesebben magyarázza! Az okokat is mindig keressék meg! 

Esettanulmánynak kiadhat olyan feladatot, hogy a diákok kutassanak a modern trendek után egy-egy 
hétköznap magazinban, honlapon, stb (ezzel ráébresztve őket arra, hogy eddig nem figyeltek ugyan 
kifejezetten rá, de a gasztro trendek láthatatlanul begyűrűznek az életükbe). 

Keressenek közösen példát az országból az új vendéglátóegységekre, vendéglátás-típusokra 
(kávébárok, sörbárok, borvacsorák, gourmet-vacsorák, stb…), elemezzék a kínálatot, keressék köztük 
a közös és az eltérő pontokat! Próbáljanak összeállítani különböző menüsorokat, amik teljes 
mértékben megfelelnek az étrendszerkesztés szabályinak és a modern trendeknek!!! 

Elemezzék, hogy az EU dohányzásellenes törekvései milyen hatással vannak a vendéglátóegységek 
forgalmára, milyen szigorúak az intézkedések egyes országokban és mik a pozitív és negatív hatások 
hosszú távon. 

 

13. Magyarország gasztronómiai sajátosságai 

 

A magyar gasztronómia méltán nagy büszkesége a nemzetnek. Hagyományai, ízei, specialitásai az 
egész Földön ismertek. Megismerése kiemelten fontos a jövő szakemberei számára.  

Gyűjtse össze a diákokkal a tradicionális alapanyagokat! Alkosson csoportokat (török időkből 
származó, tengerentúlról érkező, modern, eltűnt, divatos, stb…). Végezzen kis kutatást az 
alapanyagokkal kapcsolatban is. Amelyik kevéssé ismert a fiatalok körében, annak összetételére, 
hatására fordítson különösen nagy figyelmet! 

Írja össze a diákok által ismert magyar specialitásokat! Gyűjtsék össze azt is, ami kimaradt. 
Csoportosítsák őket különböző ismérvek szerint (paprikás, meleg tészta, szegények étele, stb…). 
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Legjobb és leghasznosabb az (ha van rá lehetőség), hogy a hallgatók ezekből a legismertebbeket meg 
is főznék. Ha rendelkezésre áll tankonyha, úgy nincsen gond. Ha nem, akkor a helyi 
önkormányzat/éttermek egyike segítségére lehet! Fontos, hogy a diákok tisztában legyenek az 
ízekkel, saját tapasztalat alapján tudjanak később ajánlani, mesélni az ételekről! Keressék az apró 
különbségeket (gulyás-hamis gulyás, túrós rétes-túrós lepény-túrós palacsinta, stb…) 

Házi feladat: internet alapú kutatás készítése. A különböző régiók sajátosságainak, speciális ételeinek 
felkutatása a különböző helyi étlapokon. Minden régió legnagyobb 30 városából az étlapok 
összegyűjtése, összehasonlítása. Az étlapok később (különböző menük szerkesztésénél) is nagy 
hasznára lehet a vendéglátás oktatásában. 

 

14. Szlovákia gasztronómiai sajátosságai 

 

A szlovák konyha összetettségében rejlik a speciális mivolta. Tisztázza a diákokkal, hogy a magyar, 
történelmileg megalapozott konyhát nem lehet összehasonlítani érdemileg a néhány évtizedes 
szlovák konyhával.  

A sztrapacska hatalmas kultúráját érdemes részletesebben is körüljárni! Keressen minél több 
elkészítési módot, akár versenyt is hirdethet a diákok között, ki találja a legtöbb féle elkészítési 
módot.  

Érdemes megkóstoltatni a diákokkal a sztrapacskát. Ha nincs lehetőség elkészíteni, akkor érdemes 
egy helyi étteremet felkeresni miatta. 

Hangsúlyozza a hallgatóknak, hogy Szlovákiának léteznek bor készítésére alkalmas területei és 
megfelelő szőlői. Ismertesse és ábrázolja térképen a borvidékeket és a borok speciális vonásait. A 
szülők beleegyezésével régiós borkóstolót is szervezhet. Készítsen hozzá elő elég almát, kiflit és diót, 
amik az ízeket elkülönítik egymástól. Érdemes Tokaji Aszúval zárni a sort (tekintve, hogy a leginkább 
ideális az étkezések, borkóstolók utolsó tételének), a Tokaji borvidék egy része már Szlovákiához 
tartozik. 

Ha van lehetőség rá, akkor a helyi piacon/üzletben vásároljanak szlovák ételspecialitásokat (sajtok, 
lekvár, stb…) és kóstolják meg őket! 

 

15. Gasztroturizmus, gasztrofesztiválok határok nélkül 

 

A fesztiválok megjelenésének speciális formája az internet. Érdekes, hogy bizonyos tematikus oldalak 
csak egy-egy fesztivált említenek. Keresse meg a legnagyobb 8-10 tematikus oldalt és keressenek rá 
bizonyos rendezvényekre. Osztályozzák, hogy mi alapján szerepelteti egyik-másik a fesztiválokat! 

Mutasson be néhány külföldi példát tematikus eseményekre (paradicsomfesztivál, ananászfalu, stb…) 
és minden diáknak adjon egy témát (gulyás, padlizsán, pezsgő, stb…), majd dolgozzanak ki közösen 
igazi tematikus eseményt, ahol a dekoráció, a kínálat, a kiállítók, stb minden a témához kapcsolódik. 

Házi feladat: készítsenek a diákok tervet arra nézve, hogy milyen fesztiválokat lehetne rendezni, mely 
településen és milyen időpontban. Minden döntésüket magyarázzák meg! 
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MÓDSZERTANI ISMERETEK A 2. MODULHOZ 

 

1. A turizmus-kommunikáció elméleti alapjai, jelentése, modellje 

 

Ismertesse a diákokkal a kommunikáció fogalmát, érzékeltesse velük a fogalom sokrétű megközelítési 
lehetőségét, a félreértések lehetőségét és veszélyeit. Tudatosítsa bennük, hogy a kommunikáció nem 
egyenlő a beszéddel. Találjon ki különböző szituációkat és gyakorolják, hogy mi kommunikáció és mi 
nem az. 

A kommunikáció történelménél a hangsúlyt ne a régmúltra, hanem az elmúlt 10-20 év eseményeire 
és hatalmas mértékű technikai fejlődésre fektesse. Hozzon a diákok számára érthető példákat (sms, 
facebook, chat, stb.) és a mobiltelefonok jelentőségére külön térjen ki. 

Tisztázza az alapfogalmakat (kapcsolatrendszer, marketing, szektor, elosztási csatorna, stb.) mielőtt a 
részleteket kezdené magyarázni. A további tananyag megértése ezekre alapul, így érdemesebb több 
időt fordítani a tisztázásukra. 

A 3. ábrán szereplő fogalmakat egyenként magyarázza el, hogy a kapcsolatrendszer megértése se 
okozzon gondot a diákoknak! Az ábrák memorizálása érdekében használjon táblát/flipchart-ot. 

Minden animáció és kép esetében térjen ki annak tartalmára, értelmezzék közösen a látottakat! 

Gyakorlati panel: a viselkedés minőségének hangsúlyozása a jövő turisztikai szakembereknek kiemelt 
fontosságú. A jövőben a diákok emberekkel/vendégekkel kell foglalkozzanak, így ebben az életkorban 
lehet a vendégszeretetet, a tiszteletet más kultúrák iránt megalapozni. A szolgáltatás-jelleg miatt a 
turizmus-vendéglátás nem működik mogorva emberekkel, ezt a diákokban is tudatosítani kell. 

A szituációs gyakorlatnál ügyeljen arra, hogy a diákok ne vicceljék el a beszélgetést, javítsa a 
szófordulataikat, ha túl egyszerűen fogalmaznának. Figyeljen arra, hogy minden diák mindkét 
szerepet kipróbálja! 

 

2. A turizmus-kommunikáció buktatói, megértést nehezítő tényezők 

 

Magyarázza el a különbséget az eredményes és az eredménytelen kommunikáció között. Játsszanak el 
különböző egyszerű szituációkat ezzel kapcsolatban, ahol a tanár irányítja a társalgást! Végezzék ezt 
el egyszerű, hétköznapi szituációkkal és üzleti tárgyalásokat imitálva is. 

Gyakoroltassa a diákokkal a kommunikációs zavarok fajtáit is, mindegyikre konkrét példát 
bemutatva. Elemezzék az okokat és gyakoroljanak be technikákat a problémák kiküszöbölésére.  

Hangsúlyozza az idegen nyelvek ismeretének fontosságát a turizmus szakmában. Röpdolgozat 
formájában a szakmai szótár folyamatos tanulása könnyen ellenőrizhető. 

Gyakorlati panel: állítsa a diákokat különböző távolságokra egymástól és próbálja ugyanazt a 
szituációt változó távolsággal kiviteleztetni velük. Magyarázza el nekik az eredmény 
különbözőségének okát. 

A szituációs gyakorlatnak számos megoldása létezik. Gyűjtesse össze a diákokkal a legtöbb 
lehetséges illedelmes szófordulatot, amit ebben a szituációban megoldásként alkalmazni tudnak. 
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3. A partnerek közötti bizalom, megértés, empátia megteremtése, a 

pozitív turizmuskommunikáció 

 

A fejezet tárgyalása előtt ismertesse a pszichológia tudományának lényeges pontjait, híres alakjait a 
diákokkal. Irányítsa arra a figyelmet, hogy minden tudománynak van egy pszichológiai vetülete. 
Hangsúlyozza, hogy a turizmus szakmában dolgozóknak az emberismerete nagyon kifinomult kell 
legyen, és hogy hol, melyik területen kamatoztathatják az ilyen irányú ismereteiket.  

Az empátia elmagyarázásánál építsen a diákok személyes tapasztalataira. Amíg az afrikai éhezést 
talán nem tudják átérezni, egy kisebb környékbeli természeti katasztrófa (árvíz) károsultjainak a 
példáján könnyen illusztrálhatja a fogalmat. Minél egyértelműbb a személyes érintettség, annál 
nagyobb sikerrel lehet pontosan lehatárolni a fogalmat.  

Az önismeret és az érzelmi intelligencia esetében a különböző csapatépítéseknél, kommunikációs 
tréningeknél használatos játékos feladatokat sikerrel lehet alkalmazni. Óvatosan, körültekintően 
járjon el, mert az ilyen feladatok nagyon hamar sértődést szülnek. Az eredményeket mindig értékelni 
kell! 

Keressen minden ponthoz diákot, akinek a tulajdonságaival a legjobban tudja példázni a jó 
kommunikációs képesség pontjait. 

Gyakorlati panel: alkosson csoportokat és gyakoroltassa a különböző konfliktuskezelési technikákat 
ugyanannál a szituációnál. Váltogassa a csoportok összetételét, hogy az együttműködés képességét is 
egyénenként követni tudja a különböző fennállásokban. 

A szituációs gyakorlatoknál koordinálja a kommunikációt, váltogassa a szerepeket. 

 

4. A turizmus mint a konfliktusok kezelésének eszköze, 

konfliktushelyzetek háttere és felismerése 

 

Értelmezze a diákokkal a határ fogalmát a lehető legtöbb aspektusból! Ha az előtanulmányaikban 
nem szerepel, akkor mindenképpen ismertesse a diákokkal a különbséget a definíciók között 
(Eurorégió, határrégió, határ menti terület, stb.). 

Ismertesse objektíven a diákoknak a történelmen alapuló magyar-szlovák ellentét kérdéses pontjait. 
Gyűjtsenek hosszú távú megoldási lehetőségeket!  

Keressen a diákokkal olyan turisztikai attrakciót, amely kifejezetten erősítené a szlovák-magyar 
kapcsolatokat. Tervezzék meg annak a menedzselését! 

Gyakorlati panel: a panaszkezelés a turizmusban kiemelt fontossággal bír. Ha a gyakorlati oktatás 
során a diákok megtanulják az ilyen irányú hatékony kommunikációt, akkor az a karrierüket is 
nagyban segíti. Találjon ki különféle panaszos helyzeteket és különféle személyiségtípusú 
vendégeket. A kettőt párosítsa és helyzetgyakorlatokon át oldják meg őket. Ügyeljen arra, hogy a 
párbeszédek komolysága ne vesszen el. A kommunikációba csak akkor avatkozzon be, ha a diákok 
eltérnek a szerepüktől vagy komolytalanná válik a gyakorlat. 

 

5. A Szlovák-Magyar határ menti együttműködések hatásai I. 

 

Készítsen listát a legfontosabb szerződésekről, megegyezésekről, amik a határ menti területeket 
érintik! Időrendi és fontossági sorrendbe is teheti a könnyebb memorizálás érdekében! 
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Ábrázolja térképen a NUTS III.-as területeket Magyarországon és Szlovákiában is! Jelölje meg külön az 
érintett területet (határ menti).  

Hasonlítsa össze a határ két oldalán lévő területeket több szempontból. Pozitív – negatív táblázatot is 
készíthet az alábbi rendezőelvek alapján: 

 gazdaság 

 infrastruktúra 

 munkanélküliség 

 egészségügy 

Elemezze a határ menti programok célját, stratégiáját a megadott pontok alapján! Ha szükséges 
térjen ki az alpontok részletes értelmezésére is! 

Hozzon létre 3 csoportot és a 3 prioritást a diákok a maguk logikájával próbálják meg kidolgozni, 
mintha a projekten dolgoznának. 

Vezesse végig a pályáztatás teljes folyamatát a táblán! A sarkalatos, kérdéses pontokat emelje ki! 
Részletezze, hogy mely pontokon múlhat a pályázat sikere. Ismertesse a diákokkal a nyertes 
pályázatok utóéletét (az elszámolásokat, a kontrollinget, stb.)! 

Gyakorlati panel: a hivatalos diplomáciai események száma ugyan egyre csökken, mégis egy speciális 
szegletét teszi ki a rendezvények világának. Ismertesse a diákoknak, hogy milyen fontos területe ez a 
turisztikai szakmának, valamint azt, hogy ők ebből miért érzékelnek olyan keveset! 

Vezesse be a témát egy-két diplomáciai baklövéssel, amit a sajtó is megírt (Erzsébet királynő, Angela 
Merkel, stb.). 

Állítson össze a diákokkal különböző rendezvényekre különböző vendégösszetétellel ülésrendet! 

A kommunikációs gyakorlat során több oldalról is vizsgálja az érintett szituációt (vendég, 
rendezvényszervező, felszolgáló, protokollfőnök). 

 

6. A Szlovák-Magyar határ menti programok: turizmus-vendéglátás-

gasztronómia 

 

Készítsen a hallgatókkal vonzerőleltárt a határ menti területekről. Gyűjtsék össze valamennyi 
természeti és épített értéket, ami a turisták számára érdekes lehet!  

Írja össze a hagyományokat, kulturális értékeket, szokásokat. Vegye sorra őket, hogy mi miért lehet 
fontos a turizmusban.  

Elemezze a belföldi turizmus jelentőségét! Készítsen táblázatot arról, hogy mi fontos egy külföldi 
turistának, ha a határmenti régióba utazik, és mi lehet fontos egy belföldi turistának. Térjen ki külön a 
falusi turizmusra is! 

Lépésről lépésre fejtse ki, hogy a turizmus fejlesztésének mik a lépései, miért szükséges a tudatos 
tervezés. A vendéglátóipar szerepét hangsúlyozza! Térjen ki a magyarázatban a vendéglátás-
vendégfogadás-gasztronómia fogalmak különbségeire, mert gyakran okoz problémát a tartalmuk 
keverése. 

Gyűjtse össze a diákokkal az összes turisztikai trendet. Vitát is indíthat, hiszen számos elmélet létezik. 
Készítsenek forgatókönyveket különböző elemeket hangsúlyozva (senior turisták, biztonság hiánya, 
lokalitás, stb.). 

Gyakorlati panel: elméletben nyisson vendéglátó üzletet. Ötleteljen a diákokkal, hogy ők hogyan 
végeznék az első lépéseket! Gyűjtsék össze, hogy milyen hatóságok engedélyére van szükség, mikre 
lehet még.  
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Házi feladat: fogalmazást írni egy vendéglátóegység nyitásáról (alaprajz, engedélyek, kínálat, 
alkalmazottak száma, napi üzemeltetés, stb.) 

A szituációs gyakorlatot több vendégtípussal/reakcióval is el tudják játszani a hallgatók. Ügyeljen 
arra, hogy mindenki több szerepben is kipróbálja magát. Figyeljen arra, hogy a gyakorlatot kellően 
komolyan vegyék a diákok. 

 

7. Kommunikáció a vendéglátásban 

 

Minden kommunikációs típusra mondjon példát! Ha szükséges, játssza is el őket! Ha diákot is bevon, 
akkor sokkal hamarabb megjegyzik a kategóriák közti különbséget! 

A kommunikáció a vendéglátásban nagyon sokrétű, de minden esetben fontos folyamat! 
Hangsúlyozza a diákoknak, hogy egy étteremben, szállodában a szolgáltatás minősége az alkalmazott 
kommunikációs képességétől függ. Minden szituációt gyakoroltassa a diákokkal. Ügyeljen arra, hogy 
a szleng, a káromkodás, a rövidítések kikopjanak a diákok párbeszédéből.  

Mindenki írja össze a kedvenc ételét és egy általa nem szívlelt fogást. Mindkettőt írja le a társainak, 
mintha ők nem tudnák miből van és hogyan néz ki, és mindkettőt ajánlja a többieknek, mintha pincér 
lenne egy étteremben. 

Játszanak el a hallgatók egy-egy telefonos asztalfoglalást, reklamációt (étteremi) is. Vegyék végig a 
vendégtípusokat és cserélgessék a szerepeket! 

Állítson össze névjegykártyát a diákok segítségével különböző üzletek számára (cukrászda, étterem, 
parti-service, stb). 

Gyakorlati panel: hangsúlyozza a helyes viselkedés/öltözködés fontosságát a vendéglátásban. 
Mondjon rossz példákat, hogy rávilágítson ezekre (rágógumizó pincér, koszos ruhájú, dohányzó 
szakács, stb.) 

A szituációs játékot több kimenetellel gyakorolják. A törzsvendég mindig más típusú vendég legyen 
(férfi-nő, idős-fiatal, kedves-barátságtalan, stb.). 

 

8. Társadalmi összefogás, partnerség települési szinten: a 

rendezvények szerepe a kommunikációban 

 

Értelmezze a diákoknak a határrégió fejlesztésére irányuló program fontosságát. Gyűjtse össze az 
eddigi eredményeket, a célokat és a prioritásokat!  

Keressen példákat az interneten a jól működő TDM-ek tevékenységéről, eddigi munkájukról. 
Elemezzék ezeket közösen! 

Vezesse végig a diákoknak, hogy a határ menti régió TDM szervezete hogyan működhet, miket kell 
fejlesztenie és milyen módszerekkel. Gyűjtsön apróbb területfejlesztési ötleteket, amik a turizmus 
számára is pozitív hatással lennének (járda építése, étterem akadálymentesítése, kulturális emlékmű 
kitáblázása, stb.). 

Keressenek közösen minél több példát a különböző típusú fesztiválokra! Segítsen a hallgatóknak, 
hogy mik azok az értékelési szempontok, ami alapján eldönthetik, melyik fesztivál hova sorolandó 
(ahol egy megoldás van). 

Készítsenek listát a fesztiválszervezés előnyeiről és hátrányairól (az egyén szempontjából, a település 
szempontjából, a vállalkozások szempontjából). 

Gyakorlati panel: keresse meg a legnagyobb országos médiumok (TV, magazin, napilap, internetes 
hírportál) hirdetési árait! Hasonlítsa össze több szempontból is, elemezze a diákokkal! 
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Házi feladat: állítsanak össze a diákok egy komplett hirdetést. Ha van technikai háttere az iskolának, 
akár videós reklámot is készíthetnek, amit a következő órán a többiek előtt levetíthetnek. Ügyeljen 
arra, hogy a feladatot komolyan vegyék. 

 

9. Kommunikáció az intézményi vendéglátásban és a 

közétkeztetésben 

 

Részletesen és alaposan magyarázza el a táplálkozási kockázatokat a diákoknak. Ha kell illusztrálja a 
különböző betegségeket, negatív hatásokat fényképekkel is. Fontos, hogy érezzék a súlyát a helytelen 
étkezésnek, tudják, hogy a következmények nem múlnak el néhány nap/hét alatt.  

Gyűjtse össze a diákokkal közösen az új közétkeztetési program törekvéseit, azokat a pontokat, ahol 
az új rendszer különbözni fog/igyekszik az előzőtől. Egyenként beszéljék meg, melyik miért és milyen 
mértékben hoz pozitív változást a gyerekek élelmezésében. 

A kiemelt célok megértése érdekében vetítse le az Élelmiszeripar Rt. c. filmet a diákoknak, ami 
megmutatja, hogy a klasszikus élelmiszeripari feldolgozás milyen kockázatokat hordoz magában mind 
az emberi szervezet, mind a környezet tekintetében. A dokumentumfilm értelmezhető a 
középiskolások számára, de kellően hatásos, hogy alapját képezze az élelmiszerekhez való kapcsolat 
megváltoztatásához. 

A kommunikáció és a kórházi élelmezés kapcsolata nehezen értelmezhető a diákok számára, így 
annak az elmagyarázásához több időre lehet szükség, ezt vegye figyelembe! 

A megelőző feladatokban összeállított menüsorokhoz, étrendekhez állapítsanak meg közösen, 
számoljanak ki elfogadható normaértéket. Tegyék meg ezt egész napi ellátás és bizonyos főétkezések 
esetére egyaránt. 

Gyakorlati panel: állapítsák meg közösen, hogy mik azok a pontok, ahol be kell avatkozni az 
egészséges életmódra nevelés érdekében. Gyűjtsön a diákokkal példákat a saját életükből, hogy 
miként lehetne kivitelezni. A kommunikációs- és marketingeszközök elemzésével könnyebb lesz 
rávezetni őket az elmélet és a gyakorlat kapcsolatára. 

A szituációs gyakorlatnál ügyeljen arra, hogy a szerepek eljátszását komolyan vegyék a diákok, 
esetlegesen a téma teljes körüljárása érdekében új szituációkat is ki lehet találni és eljátszatni. 

 

10. Non-profit szervezetek tevékenysége a szlovák-magyar 

kommunikációban 

 

Elevenítse fel a diákok eddigi ismereteit a határ menti együttműködésekkel, az Eurorégiókkal 
kapcsolatosan!  

A „Határ menti együttműködéseket meghatározó jogi eszközök és struktúrák” anyagrész nehezen 
értelmezhető a diákok számára, így szánjon rá elég időt, hogy kellő mélységben el tudja magyarázni. 
Ha szükséges, akkor a jogi hátteret is be kell vonni az oktatásba! 

Az EU által működtetett/támogatott szervezetek és projektek a legtöbbször túlszervezettek, sokszor 
a lényegi elemek el vannak rejtve. Segítsen a diákoknak a különböző pályázati oldalakon eligazodni, 
értelmezni a pályázatok szövegét. Mutassa meg nekik, hogy egy ilyen pályázati procedúra hogyan néz 
ki, hogyan kezdődik, mik a feladatok benne és mik az utómunkálatai. Ennek a megértése 
kulcsfontosságú, ugyanis ez a generáció akkor lehet sikeres a turizmusban, ha kiigazodik az Uniós 
pályázatok világában. 
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A települések, mint a desztináció élő elemei, mozgatórugói szintén nonprofit jelleggel működnek. 
Ennek megértése és összekötése a turizmussal a fejlesztési irányok alapja lehet. Ha a diákok nem 
idegenkednek a közigazgatási rendszer megismerésétől, későbbiekben nagyon megnövekszik a 
munkalehetőségeik száma (különösen olyan helyeken, ahol a turisztikai infrastruktúra még nem túl 
erős). 

Gyakorlati panel: a környezetvédelem fontossága meg kell mutatkozzon a fiatal szakemberek 
mindennapjaiban, be kell épüljön a tudatukba olyan szinten, hogy később, amikor a szakmában 
ténykednek ez már ne egy speciális követelmény, hanem alapvető magatartásforma legyen. Ezt segíti 
a fesztiválok és a környezetvédelem kapcsolatának kérdése is. Beszéljenek sokat róla, keressenek 
példákat, szervezzenek zöld fesztivált közösen! 

 

11. Kommunikáció és marketing 

 

A kommunikáció és a marketing kapcsolódási pontjában a közösségi marketing, ebben az esetben a 
közösségi turizmusmarketing ál. A régió/desztináció egységként jelenik meg különböző 
programokban, de a hitelesség és a sikeresség érdekében ennek ténylegesen is így kell lennie. Ennek 
érdekében kell fókuszálni a közösség erejére, hogy az arculat, az imázs valójában tartalmazza a 
reklámozott elemeket. 

A marketing minden elemét, a PR-t a megjelenést, a reklámot át kell szője a közös cél, a turizmus 
fenntartható fejlesztése. A technikák érthetőek, de segítsen a diákok életéből kézzel fogható 
példákat állítani mögé! Sokszor egy helyi fesztiválon elhangzott mondat, egy olyan speciális megoldás 
különböző helyzetekre többet jelent, mint a több éves tervezett marketing. 

Gyűjtse össze a lakóhelyének a marketing szempontból meghatározó elemeit (táblák, külterületek 
állapota, szálloda kinézete, stb..) és elemezze azokat a diákokkal! 

Házi feladat: állítsanak össze egy road-show-t a diákok, ami a desztinációt reklámozza. Költségvetést, 
programot, kiállítókat mind-mind tervezzék meg! 

Gyakorlati panel: a reklám a marketingnek csak egy része, természetesen fontossága 
megkérdőjelezhetetlen. Léteznek szabályok, amiket a reklámok készítése során figyelembe kell venni! 
A reklámetikát körültekintően ismertesse a hallgatókkal, véletlenül se legyen fogalomzavar bennük 
(jogi korlátok, gazdasági verseny, stb…). Több típusú reklám összeállítását önálló feladatként adja ki, 
de irányítsa, segítse őket a kivitelezésben. 

A kommunikációs gyakorlat során ebben az esetben a szituációt a kezdetektől kidolgoztathatja a 
hallgatókkal (az etikátlan reklámtevékenységet is), így hosszabb időt szánjon a kivitelezésre! 

 

12. A modern gasztronómia kommunikációja a Magyar-Szlovák 

határ mentén 

 

A gasztronómiai fesztiválok megszaporodása is bizonyítja az igényes gasztronómia iránti igényt és 
ennek a turisztikai kínálati elemnek a fontosságát. A gasztrofesztiválok elemzésénél ügyeljen arra, 
hogy pontosan lehatárolja a fogalmakat és ezt a diákok számára is egyértelművé tegye! Tudassa 
velük, hogy egy helyi búcsú (bár fontos esemény a település életében) nem gasztrofesztivál és nem is 
számít régiós/országos jelentőségű rendezvénynek. 

Ismertesse a diákokkal a rendezvényekkel kapcsolatos tudatos szervezés fontosságát, a növekedés, 
fejlesztés következetességének súlyát (hiányának következményeit)! 



 17 

Elemezzék a pozitív és negatív oldalát a fesztiváloknak több aspektusból vizsgálva (település, lakosok, 
falusi turizmus, bevételek, vállalatok, stb...)! Gyűjtsenek össze a diákok a saját tapasztalatukon 
alapuló történeteket. Terjesszék ezt ki régiós/országos szintre! Gyűjtsenek olyan példákat, amik 
máshol (más országban, városban) fordultak elő, de nagyon jól hasznosíthatóak jelen esetben is. 

Végezzenek hasonló internetes kutatást szűkebb és tágabb (esetleg távoli, de jól lehatárolt területen) 
környezetükben. Vizsgálják a turisztikai szolgáltatók kommunikációját (nyelvhasználat, idegen 
nyelvek mennyiségi és minőségi ismérvei, a modern technika alkalmazása a gasztronómia 
bemutatásában, a hagyományos kultúra, tradíciók megjelenése, stb.)! 

Gyakorlati panel: több száz gasztroblog érhető el magyar nyelven, így összehasonlíthatóak. Házi 
feladatként adja ki a diákoknak, hogy készüljenek fel a tartalmukból, elemezzék őket különböző 
ismérvek alapján (tartalom, ételek, egészségtudatosság, alapanyagok, nyelvezet, stb..). Végezzen 
kísérletet a facebookon, vegyenek fel a lehető legtöbb éttermet ismerősnek, és elemezzék azok 
tevékenységét. 

Kommunikációs gyakorlat: ügyeljen arra, hogy a szituáció során a diákok komolyan álljanak a 
feladathoz. Megfogalmazható a probléma a kezdetektől, illetve számos megoldás létezik, így egyéni 
feladatként is kiadható. 

 

13. Magyar gasztrokommunikáció 

 

Elevenítse fel a fesztiválok szervezéséről és kivitelezéséről tanultakat! 

Nyomtassa ki a diákoknak a Magyar Fesztivál Szövetség honlapján található dokumentumok közül 
azokat, amiket biztonsággal fel tud használni az oktatáshoz (minősítő rendszer, tagok listája, stb…). 
Vizsgálják meg együtt a minősítő rendszer feltételeit és a minősített fesztiválok látogatottságát 
egyenként. A fellelhető adatokból érdemes diagramot készíteni, ami a fejlődését mutatja. 

A gasztrorégiók magyarázatánál rendkívül körültekintőnek kell lenni! Nem szabad összekeverni a 
turisztikai régiókat, a NUTS régiókat és a gasztrorégiókat. Legkönnyebben úgy tudja tudatosítani a 
különbséget, ha minden gasztrorégióhoz specialitást rendel! Lehetőleg olyat, amiben a név is 
szerepel! 

Ha lehetősége van rá, akkor legalább 2 diákonként nyomtasson egy példányt a HÍR Programból! 
Nagyon hasznos anyag a leendő falusi vendéglátóknak és nem utolsó sorban rengeteg jó ötletet 
tartalmaz. Kinyomtatva (de akár kivetítve is) haladjanak végig a Program tételein. Hangsúlyozza a 
diákoknak, hogy mi miért jelentős a listán. Készíthetnek csoportosító táblázatokat is. Egy térképen 
célszerű ezeket a termékeket ábrázolni is. 

A határtelepülések kiemelkedő fesztiváljait érdemes részletesebben is megvizsgálni. Keresse meg az 
egyes események programját. Elemezze különféle szempontok alapján (szponzorok, fellépők, 
kézművesek, helyi termelők, nagyvállalatok, stb..) 

Gyakorlati panel: elemezzék a fesztiválok szervezésével kapcsolatos háttérmunkákat. Szervezzenek 
közösen és kisebb csoportokban is különféle fesztiválokat! 

A szituációs gyakorlatnál az inzultálás különböző szintjeit érdemes elválasztani egymástól, így több 
szituáció is eljátszható. Figyeljen oda, hogy a diákok végig komolyan kezeljék a feladatot! 
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14. Szlovák gasztrokommunikáció 

 

A határ menti települések egyik jelentős turisztikai bevétele a fesztiválokból származik. A gyűjtést, 
ami megalapozza az oktatást tovább lehet folytatni. Több aspektusból lehet vizsgálni a fesztiválokat 
(vonzáskör, téma, gasztronómia, stb…) aminek a csoportosítását a diákokkal el is lehet végezni. 

A fesztiválok megjelenésével a helyi gazdaság is pozitív eredményeket ér el. Vizsgálja meg 
településről településre, hogy az egyes fesztiválok milyen előnnyel jártak a település és a helyi 
lakosság szempontjából. 

A határtelepülések kiemelkedő fesztiváljait érdemes részletesebben is megvizsgálni. Keresse meg az 
egyes események programját. Elemezze különféle szempontok alapján (szponzorok, fellépők, 
kézművesek, helyi termelők, nagyvállalatok, stb..) 

Gyakorlati panel: ismételje át, amit a fesztiválok és egyéb rendezvények szervezésével és 
lebonyolításával kapcsolatban eddig tanított! Ha kell, akkor felmérésekkel, dolgozatokkal erősítse 
meg a diákok tudását. 

A forgatókönyvek elkészítése egy fesztivál/rendezvény esetében a sikeresség záloga lehet! Ha 
nincsenek kijelölve pontosan a feladatok és azok felelősei, akkor a szervezés nem lesz megfelelő. 
Gyakoroltassa ezt a diákokkal. Mutasson be rossz példát és jó példát is többet! 

Csoportos feladatban adjon ki néhány rendezvényt, aminek a részleteit a hallgatók dolgozzák ki. 

A szituációs gyakorlat nagy lehetőséget nyújt a kreativitásra. A feladat sokkal részletesebb és 
hosszabb megoldást igényel, mint a kommunikációs gyakorlatok általában, így hagyjon időt a 
megoldására! 

 

15. Gasztroturisztikai kommunikáció magyar-szlovák viszonylatban 

 

Keressen példákat a hatékony gasztrokommunikációra! Kutassa fel a külföldi gasztrorendezvényeket. 
Elemezze azok kínálatát, programjait!  

Kövesse a tananyag lépéseit, logikai felépítését! A gasztronómiai fesztiválok és a településfejlesztés 
közötti összefüggéseket a diákok nehezebben értik meg, így szánjon elég időt a megértetésükre. Ha 
szükséges, frissítse fel az eddigi településfejlesztéssel kapcsolatos tudásukat.  

A diákok írhatnak esettanulmányt a saját településükkel kapcsolatban. A helyi rendezvény előtt 
konkrét stratégiát kell kidolgozni, ahol az egész csoportnak szerepe lehet. Kérdőívet lehet 
szerkeszteni a látogatóknak, egy másikat a kiállítóknak. Mélyinterjút lehet készíteni a szervezőkkel és 
a települési önkormányzat felelős személyével, a fesztivál előtt és után is. Terepi munkát lehet 
végezni a rendezvényen is, ami mindennél jobb tapasztalat a diákoknak. 

Gyakorlati panel: állítsanak össze a diákokkal közösen sajtókiadványokat, írjanak köszönőlevelet a 
fesztivál résztvevőinek, szervezőinek, fellépőinek. Ismertesse velük, hogy az utómunkáknak mekkora 
hatása lehet az egész rendezvény megítélésében. Ezt mindenképpen támassza alá példákkal is. 

Kommunikációs gyakorlat: a kellemetlen helyzetet próbálják minél higgadtabban kezelni. Írjanak a 
diákok sajtóközleményt, gyakorolják a sajtótájékoztató megtartását. Segítse munkájukat 
kamerafelvételekkel, amit később kommunikációs szempontból elemezzen is! 
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Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 

álláspontját. 
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