
 

 

Külhoni magyar szakképzés támogatása - 

Beszámoló 

 

Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Pályázat címe: Turisztikai szakmai gyakorlat alsóbodoki diákok számára 

Pályázat azonosítószáma: MHP-KP-1-2017/1-000025 

 

A pályázati program célja volt, hogy a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájáruljon 

a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során 

megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek.  

A pályázati program keretében az alsóbodoki (Szlovákia) Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskola 5 fő turisztika szakos, 10. osztályt végzett tanulója érkezett 1 fő kísérőtanárral 

a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába, azzal 

a céllal, hogy nyári szakmai gyakorlatukat teljesítsék. A csoport 2017. július 3-tól július 30-ig 

20 gyakorlati munkanapot töltött el a térségünkben az egyik gyógyturizmus területén 

kiemelkedő településen Hajdúnánáson, a helyi Hajdúnánási Gyógyfürdőben és a Hotel 

Medián*** szállodában, ahol az elszállásolásuk mellett teljes ellátást is kaptak. A szakmai 

csoport a tapasztalatszerzés előterébe a gyógyturizmus megismerését helyezte.  

A diákok megismerkedtek a hazai szakképzés rendszerével, a hazai turisztikai szakgimnáziumi 

képzés főbb témaköreivel, a hazai turizmus rendszerével. Szakmai gyakorlatot szereztek: a 

szálloda szervezeti felépítésének, a szállodai munkakörök és szolgáltatások, a szállodai 

részlegek és feladataik megismerésében.  Betekinthettek a vendéglátás tevékenységeibe, 

tapasztalatot szereztek a gasztronómia gyakorlatában, ismerkedtek a HACCP rendszerrel. 

Ismereteik bővültek a fürdőszolgáltatás: a gyógyvíz minősítése, a gyógyvizek fajtái és hatásuk 

az emberi szervezetre, a fürdőkultúra, a gyógyszolgáltatások fajtáinak megismerésével. 

A szakmai gyakorlat során végzett tevékenységeik voltak: szállodai recepciós munkák, 

kulcskezelés, szobafoglalás, információs szolgálat, szobalányi tevékenység. Vendéglátás: 



konyhai kisegítés, terítés, felszolgálás. Gyógyászati és fürdőszolgáltatás: diszpécseri feladatok, 

tangentor, iszappakolás , súlyfürdő, gyógytorna, gyógymasszázs megismerése.  

A tanulók szabadidős programokon vettek részt: debreceni városnézésen voltak a DSZC Irinyi 

János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája turisztika szakos tanulóinak vezetésével, 

hajdúszoboszlói fürdőlátogatáson ismerkedtek a gyógyászati szolgáltatásokkal, betekinthettek 

a Hunguest Hotel Aqua - Sol működésébe, és kipróbálták a csúszdaparkot. Kirándultak a 

Hortobágyi Lovasnapokra.  

A szakmai gyakorlat zárásaként a diákok prezentációval készültek, és bemutatták a szakmai 

gyakorlat hasznos tapasztalatait.  

A program folytatásának tervezése: Az Alsóbodoki (Szlovákia) Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskola és a DSZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vezetői 

kinyilvánították, hogy szorosabbra fűzik a két iskola kapcsolatát, és keresik a pályázati 

lehetőségeket újabb közös program megvalósítására. 

 

         

 

 

         
 

 


