Síkvízi túravezető képzés
Összesen: 52 tanóra (26 tanóra elmélet + 26 tanóra gyakorlat)

Elméleti oktatási alkalmak:
• online, GOOGLE MEET felületen, 2 ×15 fős csoportokban.
• eszközökről átadás - átvételi nyilatkozat
• az előadásoknak megfelelő tematika szerint az oktatási napot megelőzően a tananyag, elektronikus úton
kerül kiküldésre a hallgatók részére
Gyakorlati oktatási alkalmak:
• személyes jelenléttel
• ellátással:
- egész napos oktatási alkalom: 2 alkalommal pogácsa, ásványvíz, tea és kávé, 1 meleg főétkezés
- 3 tanórát meghaladó oktatási alkalom esetén: 2 alkalommal pogácsa, ásványvíz, tea és kávé
• marketing eszközökről átadás – átvételi nyilatkozat
• a képzési csoportok: maximum 15 fős csoportok
• gyakorlati képzés helyszínének megjelölése a jelentkező személyek lakhelyéhez igazodva kerül
kijelölésre
A képzés célja:
A végzett hallgató átfogó szakirányú ismereteket szerez a vízitúra szervezésében és önálló túravezetést végezhet.
A képzés tartalma: A képzés résztvevőinek a vízitúra vezetéshez szükséges teljeskörű elméleti ismeretekkel és a
letenyei járás, ezen belül a projekt célterületén található vízitúra útvonalak megismerésével szerzett gyakorlattal
arra kell alkalmassá válniuk, hogy a letenyei járás, ezen belül a projekt célterületén képesek legyenek önállóan
vízitúrákat vezetni.
A képzés során minimálisan elsajátítandó ismeretek, elmélet és gyakorlat:
- a vízi túrázás története
- egészségügyi alapismeretek
- csoportkezelés alapjai, nem-formális nevelési alapismeretek
- természetismeret, környezetvédelem,
- meteorológia
- tájékozódás, térkép ismeret
- vízi túrák szervezése és lebonyolítása, speciális vízi túrák szervezése
- áramlástani alapismeretek
- hazai vizeink, és az európai vízi utak és a projekt célterületének vízitúra útvonalai
- hajózási szabályzat és jogi alapismeretek
- hajókezelés és evezéstechnika gyakorlat
- túravezetési gyakorlat, vízből mentés, csoportkezelési gyakorlat, speciális vízitúrák gyakorlat

A képzésre való jelentkezés feltételei:
Végzettség: legalább tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Életkor: minimum 18 éves kor maximum betöltött 65 éves korig
Lakhely: a képzéseken a felsorolt településeken élő (állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező)
állampolgárok vehetnek részt, továbbá mindazon más településen állandó lakcímmel rendelkező állampolgárok,
akiknél igazolható, hogy a képzés elvégzése után a megszerzett ismereteket a felsorolt 34 település valamelyikén
hasznosítják.
Egyéb feltétel: magabiztos úszástudás
Projektterület megjelölése:
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati
térségében című projekt keretében tervezett tevékenységsorozat a térségben élők tudásszintjének növelését,
munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő képzések megvalósítását célozza, az alábbi Zala megyei településeken:
Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Bucsuta, Csörnyeföld, Fityeház, Kiscsehi, Kerkaszentkirály,
Kistolmács, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murakeresztúr, Muraszemenye, Murarátka,
Petrivente, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Oltárc, Semjénháza, Szécsisziget, Szentliszló, Szentmargitfalva,
Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde, Zajk.
Tanúsítvány a képzés elvégzéséről:
A képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti felnőttképzés, amely elméleti és gyakorlati részből áll, vizsgával
zárul, amelynek sikeres letétele után a képző tanúsítványt állít ki.
Jelentkezés:
Jelentkezési időszak: 2021. július 21-augusztus 13. 16:00
Nagykanizsai Nyelvoktató és Fordító Iroda Kft.
Ludnik Eszter - oktatási koordinátor
E-mail cím: titkarsag@dilalognk.hu
Telefonszám: +36-93/787-691, +3630/400-52-53
További tájékoztatás és jelentkezési lap letölthető: www.murahuman.hu oldalról.

