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A pályázati program célja volt, hogy a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájáruljon
a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során
megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek.
A pályázat helyszíne, az érintettek köre: A pályázati program keretében a szovátai Domokos
Kázmér Technológiai Líceum 5 fő turisztika szakos, 10. osztályt végzett tanulója látogatott el
1 fő kísérőtanárral a térségünkbe, Debrecenbe szakmai gyakorlatuk teljesítése céljából. A
csoport 2017. november 6-án érkezett, és 2017. november 17-ig tartózkodott Magyarországon.
A diákok 10 gyakorlati munkanapot töltött el a Minerva Panzióban, ahol szállásuk és teljes
ellátásuk is volt. A szakmai csoport a tapasztalatszerzés előterébe a szállodai és vendéglátás
szolgáltatások megismerését helyezte.
A szakmai gyakorlat során végzett tevékenységeik voltak: a panzióban elláttak recepciós
munkákat: angol és magyar nyelven szobát foglaltak, kulcsot kezeltek, információt nyújtottak
az érdeklődőknek. Segítettek a szobalányi tevékenységben: takarítottak a szobákban és a
folyosókon, berendezték a termeket a panzió programjaihoz: tréningek, esküvő. Szívesen
végeztek munkát a vendéglátásban: a konyhai kisegítésben, főzésben, tésztasütésben,
terítésben, felszolgálásban. A tanulók munkájával a panzió vezetősége nagyon elégedett volt.
Jól jött a segítség a munkatársak számára, mivel ebben az időszakban több külön rendezvény

is volt. A tanulók beosztása igazodott a panzió igényeihez, és rugalmasan alkalmazkodott a
szabadidős programokhoz.
A tanulók szabadidős programokon vettek részt, a szovátai diákok ellátogattak a Visit Debrecen
meghívására a Nagytemplom mögötti Karakter Kávézó és Turisztikai Információs Pontra.
Megismerkedtek a város turizmusmarketing feladatai mellett a turisztikai információs
szolgáltatásokkal. A beszélgetést a városmarketing irányításával megbízott új egység vezetője,
Gődény Gábor irányította. Szó volt arról, hogy kiemelt feladatok közé tartozik a
városmarketing, valamint az elmúlt időszak városfejlesztésein alapuló új turisztikai márka
kialakítása és következetes építése.
A szovátai csoport iskolalátogatáson vett részt a fogadó iskola, a DSZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Az iskola vezetése bemutatta a helyi szakképzés
felépítését és a kínált szakmák jellegzetességét. A tanulók részt vettek a 9/A osztályban A
Turizmus alapjai tanítási órán. Az óra végére már barátságot kötöttek néhány tanulóval, akik
megszervezték a városlátogatás programot.
„Debrecen nevezetességei és a város szépségei egy diák szemével”. Így nevezhetnénk azt a
programot, amit a turisztika szakos 9/A osztályos tanulóink szerveztek az erdélyi diákoknak.
Kötetlen formában, vidám hangulatban telt el a vasárnap délelőtt, amikor a diákok közösen
fedezték fel Debrecent.
A szakmai gyakorlat zárásaként a projektzáró rendezvényen szovátai diákok prezentációval
készültek: bemutatták az iskolájukat és a szakmai gyakorlat hasznos tapasztalatait. A Debreceni
Szakképzési Centrum tanműhelyében erdélyi toros káposztát főztek, az irinyis vendéglátós
tanulók pedig Hortobágyi töltött káposztát készítettek. A közös főzés „eredményét”, a projekt
meghívott vendégei elfogyasztották az ebéd során.
A támogatás hasznosulása, eredményei: a diákok megismerkedtek a hazai szakképzés
rendszerével, a hazai turisztikai szakgimnáziumi képzés főbb témaköreivel, a hazai turizmus
rendszerével. Szakmai gyakorlatot szereztek: a szálloda szervezeti felépítésének, a szállodai
munkakörök és szolgáltatások, a szállodai részlegek és feladataik megismerésében.
Betekinthettek a vendéglátás tevékenységeibe, tapasztalatot szereztek a gasztronómia
gyakorlatában, ismerkedtek a HACCP rendszerrel. Ismereteik bővültek a programszervezése és
a városmarketing területén. Megismerték Debrecen idegenforgalmi nevezetességeit.

A szovátai Domokos Kázmér Technológiai Líceum és a DSZC Irinyi János Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája vezetői kinyilvánították, hogy szorosabbra fűzik a két iskola kapcsolatát,
és keresik a pályázati lehetőségeket újabb közös program megvalósítására.

