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Szakmai beszámoló
a „Külhoni magyar szakképzés támogatása – intézményi program” felhívásra beadott
MHP-KP-1-2016/1-000024 azonosító számú pályázatról
Iskolánk a pályázat keretében a "LUCIAN BLAGA" Technológiai Liceum Románia,545300 Reghin
(Szászrégen) Str.Vanatorilor Nr.29-311 erdélyi középiskola turisztikai technikus diákjait, valamint kísérő
tanárát fogadta nyári gyakorlatra 2016. július 4-tól 2016. július 28-ig.

Nyíregyháza egy másik középiskolája, a Wesselényi Miklós Szakközépiskola is fogadott 3 csoport diákot,
így a 4 csoport tanuló elszállásolását, a reggeli és a vacsora ellátást közösen oldottuk meg egy kollégiumban.
A tanulók gyakorlati képzéséről mind a két fogadó iskola külön-külön gondoskodott összesen 140 órában.
(napi 7 órában).
Gazdag programokkal biztosítottuk a szabadidő hasznos eltöltését.

Megismerkedhettek Nyíregyháza nevezetességeivel. Hétvégeken ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, az
Élményfürdőbe, a Falumúzeumba. Autóbuszos kirándulást szerveztünk a fővárosba, a tanulók
megismerkedhettek a Szabolcs-Szatmár – Bereg megyével, ellátogattak Túristvándiba, Szatmárcsekére,
Tiszacsécsére, Tákosra, és fürödtek a Tiszában Tivadarnál. Minden tanulónak és kísérőjüknek a városi
közlekedéshez biztosítottuk a helyi bérletet.

Turisztikai technikus gyakorlat
A tanulók a gyakorlat ideje alatt megismerték az idegenvezetői munka tartalmi részét. Segítséget nyújtottak
a szabadidős programok szervezésében. Több napig ismerkedtek Nyíregyházával, így a későbbi időpontban
érkező csoportoknak ők tartották az idegenvezetést, csoportkísérő feladatokat láttak el. A hétvégi autóbuszos
kirándulásokra útvonaltervvel, programtervvel készültek.

A kirándulások alatt idegenvezetői feladatokat láttak el. A turisztika szakos diákok nemcsak dolgoztak
Nyíregyházán, hanem a feladatok mellett megismerték a várost és a megyét.

Legnagyobb élményt az jelentett számukra, hogy bekapcsolódhattak a nyíregyházi rendőrség munkájába a
Tourist Police keretében. Járőrszolgálatot teljesítettek a szolgálatos rendőrökkel Sóstógyógyfürdőn. A
program célja a külföldi turisták útbaigazítása, tájékoztatása. Dr. Illés László nyíregyházi rendőrkapitány
személyesen köszöntötte és ajándékozta meg az erdélyi tanulókat Tourist Police pólókkal, melyről a helyi
sajtó is tudósított. A szászrégeni tizenéveseket Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Kft.
ügyvezetője is köszöntötte, ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek.

http://www.szon.hu/szaszregeni-diakokkal-erositi-meg-szolgalatat-a-rendorseg/3105492

Programterv 2016 07. 04-28.
1. hét:
július 4. (hétfő): Városnézés
július 5. (kedd): Nyíregyházi Egyetem megtekintése
július 6. (szerda): Szatmári körút tervezése,
július 7. (csütörtök): Szatmári körút tervezése, plakát készítés
július 8. (péntek): Idegenvezetővel városnézés
július 9. (szombat): Szabadprogram
július 10. (vasárnap): Szatmári körút (Penyige-Tűristvándi-Tiszacsécs-Szatmárcseke-Tivadar-Tarpa-Tákos)
2. hét:
július 11. (hétfő): TouristPolice
július 12. (kedd): TouristPolice
július 13. (szerda): TouristPolice
július 14. (csütörtök): TouristPolice
július 15. (péntek): TouristPolice
július 16. (szombat): Szabadprogram
július 17. (vasárnap): Sóstó ZOO-állatpark
3. hét:
július 18. (hétfő): Nyíregyházi idegenvezetés megbeszélése, megtervezése
július 19. (kedd): Budapesti körút megbeszélése, megtervezése
július 20. (szerda): Sóstói Múzeumfalu megtekintése
július 21. (csütörtök): plakát készítés a budapesti utazáshoz
július 22. (péntek): Sóstó Gyógyfürdők Zrt. megismerése
július 23. (szombat): Szabadprogram
július 24. (vasárnap): Élményfürdő

4. hét:
július 25. (hétfő): Idegenvezetés Nyíregyházán
július 26. (kedd): Idegenvezetés Budapesten
július27 (szerda): Tokaj nevezetességei, programtervezés
július 28. csütörtök: Szabadprogram, hazautazás

