Külhoni magyar szakképzés támogatása Beszámoló
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Pályázat címe: Felszolgáló szakmai gyakorlat érmihályfalvi diákok számára 1.
Pályázat azonosítószáma: MHP-KP-1-2017/1-000016

A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program 2017. évi folytatása keretében ismét
meghirdetésre került az elmúlt években sikeresen lefolytatott „Átjárhatóság ösztöndíjprogram”
című projekt, amely a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” programsorozathoz
kapcsolódóan valósult meg.
A program átfogó célja volt a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a
gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során
megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek.
A program keretében egy külhoni (érmihályfalvi) szakképző intézmény diákjai teljesítettek
gyakorlatot a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában, amely által erősíteni tudtuk a külhoni és magyar intézmények közötti
együttműködést olyannyira, hogy egy következő, közös pályázatban működünk azóta együtt.
Az érmihályfalvi tanárok elsajátíthatták a magyarországi gyakorlati képzés terén a jó
gyakorlatokat, melyet hazatérve be tudnak építeni saját, mindennapi munkájukba.
Az MHP-KP-1-2017/1-000016 (1. csoport) résztvevői:
Stancz Ádám József
Muresan Roland
Mészáros Dávid Levente
Oláh Bianca
Nagy Dalma Eszter
kísérőtanár: Boda Brigitta

A szakmai gyakorlat ideje: 1 hónap (20 gyakorlati munkanappal) 2017. augusztus 4 -31. között.

A programban ez azt jelenti, hogy a lehető legjobban hasznosítjuk a támogatott tevékenységek
eredményeit, így az eredmények a projekt időszakán túl is hasznosulnak. Vagyis a projektet
úgy terveztük, hogy az mások hasznára is váljon, mások igényeire is szabható legyen, a lehető
legszélesebb körben.
A résztvevő tanulók újonnan megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteikkel tértek haza. Az
itt megszerezett tudást alkalmazni tudják tanórákon (segítve azon osztálytársaik munkáját, akik
nem tudtak bekapcsolódni a pályázatba) és a gyakorlati munkájuk során egyaránt. A diákok
hazai jegyzetet kaptak (jegyzet címe: Schnitta 2017) a Barabás Étterem jóvoltából, melyek aktív
forgatása szakmai segítséget nyújt majd nekik a mindennapok vendéglátásban.
A pályázat részeként elkészült egy produktum is, egy ún. bihar-bihor „szakácskönyv”. Ez (a
gyerekek által összeállított és szerkesztett) jegyzet elérhető az iskola honlapján
(www.dszckereskedelmi.hu), szabadon letölthető és felhasználható az ételkészítés témájú
tanórákon. A projekt eredményeinek terjesztése kiemelt célunk többek között a tudatosságnövelés miatt is; a projekt hatása így még nagyobb lehet, nagyobb célcsoportot lehet elérni, a
jó megoldás, a tudás megosztása mások hasznára is válhat.
A résztvevőktől érkezett visszajelzés pozitív. Új ismeretekkel, szakmai tapasztalattal, új baráti
kapcsolatokkal tértek haza.

