A Táncsicsban 2012 nyarán és őszén megvalósított projekt témája külföldi szakmai
gyakorlat, amelynek révén diákjaik megismerkedtek az Unió két tagállamában a
vendéglátás és kereskedelem sajátosságaival, betekinthettek a gazdaság és
ügyintézés világába. Kedvezményezettjei szakközépiskolás és szakiskolás tanulók,
akik kereskedőnek, vendéglősnek, pénzügyi-számviteli ügyintézőnek, logisztikai
ügyintézőnek tanulnak.
A projekt időtartama alatt négy hétig tartózkodtak a diákok külföldön: az első héten
nyelvi-szakmai felkészítés történt, majd három hétig szakmai gyakorlaton vettek
részt a tanulók. Németországba 18 fő, Portugáliába 12 fő utazott.
A Chemnitz-be utazó diákok a már két év alatt jól kipróbált menetrend szerint
dolgoztak, az újdonságot az jelentette, hogy ebben az évben a kereskedők (6) és
vendéglősök (6) mellett a közgazdasági szakmacsoportos pénzügyi-számviteli
ügyintézők (6) is bekapcsolódtak a programba. A német partnerünk az a F+U
Sachsen gGmbH egy középszintű innovatív szolgáltató társaság, amely tanulók
gyakorlati képzését szervezi összhangban az uniós elvárásokkal. Közel két évtizede
alakult, jelenleg 250 alkalmazottal működik. 60 európai projektben vettek részt, 14
nemzet iskoláival állnak kapcsolatban. Két éve dolgozunk együtt a résztvevők teljes
megelégedésére.
A portugál partnerrel először dolgozunk együtt. Nagyon örülünk ennek, hiszen így az
angolul tanuló diákjaink is lehetőséget kapnak a szakmai tapasztalatszerzésre (3
kereskedő, 3 vendéglős, 6 logisztikai ügyintéző). A portugál fogadó intézmény, a
Braga Leonardo da Vinci 2008 óta működik közre az európai projektekben. E rövid
idő alatt is kiemelkedő hírnevet szereztek magas minőségű munkahelyek
biztosításával, tanulmányi látogatások és nyelvi kurzusok szervezésével.
Iskolánk székhelyintézményében kiemelt figyelmet kap az idegen nyelvi képzés, a
nyelvi előkészítő osztályaiban angol és német nyelvet tanulnak diákjaink magas
óraszámban. A tagintézmény a város, a megye, a térség számára művelt
kereskedelmi és vendéglátó szakembereket képez. A végzett tanulók megfelelnek a
munkaerőpiac igényeinek. A szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű diákokkal
különösen sokat törődünk, az elvárt szintre zárkóztatjuk fel őket. Sokrétű gazdasági,
szociális, kulturális kapcsolatrendszerrel rendelkezünk.
A projekt fő célkitűzése, a szakmaiság európai jellegének erősítése, a német és angol
tanulásának ösztönzése, hátrányos helyzetű diákok érvényesülésének segítése,
önerőből megvalósíthatatlan lehetőségekhez juttatása.

