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Szakmai beszámoló
a „Külhoni magyar szakképzés támogatása – intézményi program” felhívásra beadott
MHP-KP-1-2017/1-000029 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
tanárait fogadta nyári gyakorlatra, immár negyedik alakalommal
A gyakorlat időtartama: 2017. július 3-28.
Tanulók: Berecki Sarolta Bianca, Hunyadi Sándor Levente, Pál Hunor Ernő és Szabó Zsolt.
Tanárok: Nagy Imre László, Fülöp Szilárd György

Nyíregyháza egy másik középiskolája, a Wesselényi Miklós Szakközépiskola is fogadott 3 csoport
diákot, így a 4 csoport tanuló elszállásolását, a reggeli, ebéd 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).

Gyakorlati tanmenet
1. hét:
július 4. (kedd): Városnézés, ismerkedés Nyíregyházával és a tömegközlekedéssel
július 5. (szerda): Utazásszervezés alapjai tanóra
július 6. (csütörtök): Utazásszervezés fajtái, különbségek

július 7. (péntek): Utazásszervezéshez kapcsolódó tevékenységek, délután idegenvezetővel
városnézés
2. hét:
július 10. (hétfő): Kalkuláció és programterv készítés alapjai
július 11. (kedd): Kalkuláció és programterv készítés egy vizsgafeladat alapján
július 12. (szerda): Kalkuláció és programterv készítés kis körutazáshoz
július 13. (csütörtök): Kalkuláció és programterv készítés Budapestre
július 14. (péntek): Plakát készítése a budapesti körutazáshoz
3. hét:
július 17. (hétfő): TouristPolice
július 18. (kedd): TouristPolice
július 19. (szerda): TouristPolice
július 20. (csütörtök): TouristPolice
július 21. (péntek): TouristPolice
4. hét:
július 24. (hétfő): TouristPolice
július 25. (kedd): TouristPolice
július 26. (szerda): TouristPolice
július 27. (csütörtök): A tanult és a tényleges forgatókönyv megbeszélése, összesítése, a
következtetések levonása
július 28. (péntek): Pozitív és negatív élmények megvitatása
A tanulók a gyakorlat ideje alatt megismerték az idegenvezetői munka tartalmi részét. Turizmus rendszere
és utazásszervezés gyakorlatokon vettek részt, ahol megismerkedtek az utazásszervezés alapjaival, az
utazási katalógusok részeivel és felépítésével. Megtanulták az előkalkuláció készítésének lépéseit.
Segítséget nyújtottak a szabadidős programok szervezésében. Több napig ismerkedtek Nyíregyházával. A
hétvégi Budapesti kirándulásra útvonaltervvel, programtervvel készültek. A kirándulás teljes ideje alatt
idegenvezetői feladatokat láttak el.

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.
https://www.nyiregyhaza.hu/erdelyi-turisztika-szakos-diakok-a-sipkayban-2017-07-27

Gazdag programokkal biztosítottuk a szabadidő hasznos eltöltését.
Megismerkedhettek Nyíregyháza nevezetességeivel. Minden tanulónak és kísérőjüknek a városi
közlekedéshez biztosítottuk a helyi bérletet. Hétvégeken ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba, és több
alkalommal az Élményfürdőbe, valamint a Falumúzeumba.

A program zárásaként egy vacsoraesten búcsúztunk el a diákoktól és kísérő taráraiktól. A tanulók gazdag
élményekkel térhettek haza.

