Технік організації туризму
Технік організації туризму займається професійним і комплексним наданням туристичних послуг.
Його завдання – підготувати та розрахувати маршрут подорожі для індивідуальних клієнтів або
організувати групові службові поїздки чи поїздки на відпочинок. Це професія, яка потребує
організаційних, лінгвістичних та психологічних навичок, у якій Ви можете легко поєднувати роботу
з подорожами та відкриттям світу.
Чим займається технік організації туризму?







планує, координує та контролює реалізацію туристичного обслуговування,
розраховує вартість туристичної послуги та проводить розрахунок
обслуговує клієнтів, які користуються туристичними послугами,
проводить дослідження попиту та формує пропозицію туристичних послуг для вітчизняних та
іноземних клієнтів
організовує групові службові поїздки чи поїздки на відпочинок та продає їх,
співпрацюючи з іншими учасниками ринку.

Отримані навички та знання підготують Вас до ефективного виконання різноманітних професійних
завдань в умовах ринкової економіки.
Чи ця професія підходить Вам? Так, якщо:






Ви цікавитеся світом і людьми, любите подорожувати,
Ви помічаєте та цінуєте туристичні цінності різних регіонів Польщі та світу,
Ви легко встановлюєте контакти, вмієте спілкуватися з людьми та співпрацювати у групі,
Ви не боїтеся нових викликів і готові постійно підвищувати свою кваліфікацію,
Ви стійкі до стресів і здатні працювати в умовах дефіциту часу.

Чого ми будемо вчити Вас у школі?
Учні технікуму проходять програму
 професійних навчальних дисциплін, під час яких ми підготуємо Вас до виконання
наступних професійних завдань:
 проектування туристичних заходів та послуг,
 замовлення туристичних заходів та послуг,
 ведення туристичної інформації,
 обслуговування клієнтів, які користуються туристичними послугами,
 розрахунок туристичних послуг і заходів.
 загальноосвітніх навчальних дисциплін (географія та англійська мова на розширеному
рівні).

Ви будете готові скласти кваліфікаційні іспити (egzamin zawodowy) та ЗНО (egzamin maturalny).
У сфері професійної підготовки нас підтримують локальні компанії, в яких ми організовуємо
професійну практику.
Чи отримаю я диплом про присвоєння кваліфікації?
Так, Ви отримаєте диплом техніка організації туризму, якщо виконаєте такі умови:


складете кваліфікаційний іспит з наступних спеціалізацій:
пеціалізація HGT.07. Підготовка туристичних заходів та послуг

 проектування туристичних заходів та послуг,
 замовлення туристичних заходів та послуг,

пеціалізація HGT.08. Обслуговування клієнтів і розрахунок туристичних заходів та
послуг
 ведення туристичної інформації,
 обслуговування клієнтів, які користуються туристичними послугами,
 розрахунок туристичних послуг і заходів.
Увага! Для переведення до наступного класу необхідно скласти обов’язкові кваліфікаційні іспити, передбачені
навчальною програмою для даного класу.



Ви отримаєте атестат про закінчення середньої школи (świadectwo ukończenia szkoły

Після виконання цих вимог Ви отримаєте диплом, виданий Центральною екзаменаційною
комісією, який підтверджує Вашу професійну кваліфікацію ТЕХНІК ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ, і
сертифіковані додатки до диплома (Europass) польською та англійською мовою, що дозволить Вам
працювати за фахом за кордоном.
Чим я можу займатися після здобуття професійної кваліфікації у школі?
Після закінчення школи Ви можете продовжити навчання за будь-яким напрямом підготовки або
почати працювати за фахом. Ви будете готові розпочати власну справу у сфері надання
туристичних послуг або працювати в турфірмах і туристичних агентствах в готелях, закладах
готельного типу, пансіонатах, будинках відпочинку, центрах туристичної інформації
Під час процесу набору до класу технік організації туризму враховуються бали з наступних
навчальних дисциплін:
· польська мова
· математика
· інформатика
· географія

Учні з класів технік організації туризму користуються проектами, які реалізовуються у школі та
фінансуються Європейським Союзом. Завдяки цьому вони проходять стажування та професійне
навчання, отримуючи додаткові навички, підтверджені сертифікатами.

