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Erasmus+ 2015 Kulináris kalandozások az Unióban mobilitási projekt

Intézményünk 2004 óta pályázik szakmai alapképzésben résztvevő fiatalok mobilitási
programjára. Több éves kapcsolatrendszerrel büszkélkedhetünk Németországban és
Finnországban. Közvetítő cégen keresztül Spanyolországba és Angliába szervezünk szakmai
gyakorlatokat, valamint kapcsolatban állunk partnerrel Szlovákiában is, ahol cukrászüzembe
és szállodákba mehetnek a diákjaink gyakorlatra.
Az iskola mobilitási programjai illeszkednek a diákok szakmai képzéséhez, annak szerves
részét képezik, amit a szakmai kerettanterv és vizsgakövetelmények alapján összeállított
munkaprogram és az ECVET elvei alapján készült tanulási eredmény alapú értékelési- és
beszámítási rendszer, valamint a nyomonkövetési rendszerünk is alátámaszt. Célunk olyan
szakemberek képzése, akik a hazai és uniós munkaerőpiacon is helyt állnak, széleskörű
szakmai rálátással, rutinnal és idegen nyelvi tudással rendelkeznek. Intézményi stratégiánk,
hogy mobilitási projektjeink szakmai fejlődést, képzéseink, oktatásunk színvonalának
emelkedését eredményezze. A mobilitási program Pedagógiai Programunk és
Minőségirányítási Rendszerünk részét képezi.
Az Erasmus+ 2015. évi, Kulinár Kalandozások az Unióban, összesen 49 fő
kedvezményezettet kívántunk bevonni a programba. Németországi partnereink több éve
fogadják diákjainkat. A tulajdonos, illetve szállodaigazgató ismeri a projektek menetét,
segítségünkre van a nyomonkövetésben, értékelésben. Németországba 2015. decembermárciusban, május 1. és november 1. között 5 turnusban és 2017. december-márciusban
összesen 10 fő tölthetett el 3 hónapos gyakorlatot.
Finnországban partneriskolánk, a Savon Consortium for Education biztosítja a fogadó
éttermeket, szállodákat Kuopio városában. Az iskola partner abban is, hogy a gyakorlat előtt
egy hetet diákjaink a tanórákon, tanüzemekben tölthetnek el. Angol órák keretében mutatják
be fővárosunkat, iskolánkat, és hazai gasztronómiai hagyományainkat az ottani diákoknak,
többször előfordult már, hogy a kísérőtanár kolléga pedig nagyobb diák-felnőtt korosztálynak
mutatta be a fenti témákat az iskola előadótermében. 2016-ban 2 turnusban 10 fő
kedvezményezettet vártak iskolánkból Kuopio-ba.
A spanyol Animafest kimondottan diákmunka közvetítő cég, aki tengerparti és Baleár szigeti
szállodákban helyezi el tanulóinkat. 2016 nyarán 4 hónapra 7 fő tanulónknak biztosították a
szakmai gyakorlati lehetőséget. Internet alapú adatbázisban értékelik és követik nyomon a
tanulók munkáját.
A szlovákiai magyarlakta területen lévő érsekújvári két szálloda és a tavaly már partnerünkké
vált Zilizi Cukrászüzem és a Hotel Korzo fogadta diákjainkat, akik 2016 nyarán 2 hónapot
tölthettek el partnereinknél.

Tanulóinkat kísérő tanárok (összesen 6 fő) segítette a kezdeti beilleszkedésben,
kapcsolatteremtésben. A kiutazásokon kívül a hazautazást, ahol lehet kísérő tanárral
szervezzük meg, ezen kívül az időközi mentorálást is időről-időre iskolánk pedagógusai vagy
a partner tanulófelelősei végezték az általunk nekik átadott tanulási eredményeken alapuló
értékelőlapok alapján.
A szakmai gyakorlatokra idegen nyelvből, pincér, szakács és cukrász gyakorlatból is
felkészítettük előzetesen a kiutazókat. A gyakorlatok célja az országok gasztronómiájának
elméleti és gyakorlati megismerése, valamint a már ismert alaptevékenységek intenzív
átismétlése volt. A felkészítések során pszichológus és mentálhigiénés szakember is
foglalkozott a kiutazókkal, aminek célja a csapatépítés, kommunikációs fejlesztés,
konfliktuskezelés, a honvágy és távollét feldolgozási technikájának megismertetése volt.
Szülői értekezlet alkalmával vontuk be a kiutazók gondviselőit a szervezésbe, bemutattuk a
szakmai programot, költségvetést, szerződéskötési és beszámolási kötelezettségeket. A
felkészítési és gyakorlati munkaprogramot az érvényben lévő szakmai vizsgakövetelmények
és kerettantervi ajánlások alapján, modulonként dolgoztuk ki, így biztosítva a pontos
felkészítést és a hazai követelményrendszerhez való igazodást az ECVET elveit alkalmazva,
de cél volt a mindezekre alapozott tanulási eredményekben megfogalmazott tevékenységek
megismertetése a fogadócégekkel.
A program megvalósításával célkitűzésünk, hogy szakmájukban magabiztos és sikeres
felnőtteket neveljünk, akik sikerük révén iskolánk hírnevét is öregbítik.

