Iskolánk 2 szakmacsoport diákjainak külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására pályázott. Az összesen 19
résztvevő az alábbiak szerint utazott: 2014 novemberében, 7-27 között 2 pincér és 9 vendéglátó technikus diák
utazott Ausztriába, Bécsbe, ahol 5 fogadópartnerünknél töltötték a gyakorlatot. Velük 2 kísérőtanár utazott,
akiket 10 nap után másik 2 váltott. 2015 telén, február 2-22 között 6 hegesztő és 2 szerkezetlakatos diák utazott
Olaszországba, Milánóba, akik 1 fő szakmai műhely 2 gyakorlati helyén voltak 1 kísérőtanárral. Itt nem változott
a program alatt a kísérő személye.
A vendéglátós szakmákban egyértelműen a nyelvismeret, a nyelvhasználat és a kommunikációs készség javítása
került előtérbe. Ezen kívül a pincérek új fogásokat, külföldön alkalmazott technikai és ízlésbeli sajátosságokat is
tanulhattak. Az etikett elvárt szabályait, a vendéglátás, a gasztronómia színvonalas működését is megfigyelhetik
és alkalmazhatták. A vendéglátóipari technikusok mind a felszolgálásban, mind a konyhai munkálatokban, mind
az értékesítésben szerezhettek tapasztalatokat, hiszen ez technikusi képzés. A hegesztők és a szerkezetlakatosok
ipari munkákban szerezhettek jártasságot, modern eszközökkel.
Intézményen belül az elsődleges cél volt a külföldi munkavállalás megismerése, az ebbe való belekóstolás,
valamint az utazási kedv növelése és az önállóság, talpraesettség elősegítése. Kiemelendő még a csoportban való
együttélés csapatépítő jellege is.
Maximálisan megvalósult az elvárás, a tanulók kivétel nélkül elismerést kaptak munkájukért, és több diáknak
Olaszországban és Ausztriában is állandó munkát kínáltak a szakmájukban. A gyakorlati helyek szívesen
alkalmazták volna őket hosszabb távon is, Olaszországban kiemelték, hogy iskolánk diákjai alkották a legjobb
csoportot a sok közül. Sikerült a nyelvet is gyakorolni, és az önállóság nagymértékben nőtt, a tanulók feltalálták
magukat a teljesen idegen kultúrában, tájékozódtak, szerveztek, gazdálkodtak. Minden szempontból hasznos és
innovatív volt a program megvalósítása.

To project was about the foreign training for two groups of students. We sent 19 students altogether, 2 waiters
and 9 hospitality students went to Austria, Vienna where they spent their training at 5 different locations between
7-27 November 2014. Two teachers accompanied them, and two other took their places 10 days later. Between
2-22 February, 2 locksmith and 6 welder students went to Italy, Milan who spent their training in two different
locations. They had one accompanying teacher for the whole training.
For the hospitality students the priority was to deepen the language knowledge and to practise communication
with native speakers. Apart from these the waiters could learn new techniques and serving methods. Moreover,
they could observe and practise the etiquette, the rules, the local gastronomy and the standard of service abroad.
The hospitality students had the opportunity to practise serving, take part in the kitchen work and selling as well.
The welder students and the locksmith students worked in modern factories and gained useful experience.
Our primary goal was to learn more about working abroad and to get some insight, moreover to make the
students more independent. It proved to be fairly efficient in building a strong team spirit.
We are absolutely satisfied with the results, our students were praised for their work and some of them were
offered permanents jobs in Austria and Italy as well. In Italy, our hosts highlighted that our group worked better
than any other country’s. They had plenty of opportunities to practise the language and became much more
independent than before, they found their feet in a different country with different culture, they travelled alone,
organized programmes and husbanded their resources. The project was a success on every level.

