EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS Leonardo da Vinci mobilitási program
A pályázat címe: Németország közel van
A pályázó intézmény: Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Szakközépiskola és Szakiskola
A projekt témája külföldi szakmai gyakorlat, amelynek révén diákjaink megismerkedhetnek a német
vendéglátás és kereskedelem sajátosságaival, betekintést nyerhetnek a gazdaság, ügyvitel és
ügyintézés világába. Kedvezményezettjei szakközépiskolás és szakiskolás tanulók, akik kereskedelmi
(8 fő), vendéglátós (8 fő) illetve ügyviteli (8 fő) szakmára készülnek. A külföldi szakmai gyakorlat
időtartama 2011. július 31-től augusztus 27-ig tartó négy hét.
Partnerünk a F+U Sachsen gGmbH egy olyan jövőorientált, aktív vállalkozás, amely számos és
sokféle szolgáltatást nyújt a hazai és nemzetközi keretekben. Sokéves tapasztalattal rendelkezik a
nemzetközi képzési projektekben. A képző központot 1991-ben alapították, és jelenleg 250
alkalmazottal működik. Számos európai projektben vettek részt (Socrates, Phare, Leonardo da Vinci...)
14 országgal állnak kapcsolatban.
A tervezett projekt fő célkitűzése, a szakmaiság európai jellegének erősítése, a német nyelv
tanulásának ösztönzése, hátrányos helyzetű diákok érvényesülésének elősegítése, olyan
lehetőségekhez juttatása, amely önerőből megvalósíthatatlan lenne.
Tanulóink szakmai tapasztalatszerzését segítette elő, hogy a hatékonyan működő német szakképzésben
tölthették gyakorlatukat. Tanulóink nap mint nap folytattak írásbeli és/vagy szóbeli kommunikációt a
képzésüknek megfelelő élőmunka folyamán. A legnagyobb kihívás az ügyviteli területen gyakorlatozó
diákjainkat várta, hiszen nekik írásban is bizonyítaniuk kellett idegen nyelvi jártasságukat. Ezáltal
idegen nyelvi kompetenciájuk javult, erős motiváló hatással bírt tanulmányaikra a német nyelv
anyanyelvi környezetben való használata, gyakorlati alkalmazhatósága. A képzés ideje bővült a
munkatevékenység gyakorlásához szükséges tevékenységrepertoár, javult tanulóink kooperációs és
kommunikációs képessége, szakmaspecifikus jellemvonásokkal gazdagodtak. A családtól való
távolléttel lehetőség nyílt az önállóság, illetve az önálló információszerzés, -feldolgozás, -továbbadás
kompetenciájának fejlesztésére. Valós helyzetekben szembesültek a szakma kihívásaival,
kreativitásuk, problémamegoldó-képességük erősödött. Mindeközben megismerkedtek a német
gasztronómia jellemzőivel, a német kereskedelmi egységek működésével, az ügyvitel-technikai
eszközök használatával, az irodai munkafolyamatok szervezésével, a dokumentálás módjával, az
alkalmazott IKT eszközökkel.
A 2010-ben sikeresen lebonyolított projekt tapasztalatait felhasználva döntöttünk a négy hetes
időtartam mellett, mert így a diákok teljesítik az előírt nyári gyakorlatukat, és azt megelőzően
lehetőségük nyílik, hogy egy hét alatt nyelvi jártasságot szerezzenek, üzemlátogatásokkal
megismerkedjenek leendő munkahelyükkel. Az előző projektből kiindulva, diákjainknak nem okozott
gondot a kint tartózkodás, ezért vállalkoztunk most arra, hogy a nagyobb hatékonyság érdekében a
felkészítés nyelvi része Németországban, anyanyelvi tanárok támogatásával történjen.

