Mobilități Erasmus+ în Győr-Balatonfüred, Ungaria
Cel de-al II-lea flux al Proiectului de
mobilitate “Tehnicieni hotelieri de succes pe
piața muncii ” 2018-RO01-KA102-048120
din cadrul programului ERASMUS+, s-a
derulat la propunerea partenerului maghiar
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula
Gimnáziuma,
Két
Tanítási
Nyelvű
Középiskolája,
Turisztikai
és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája la
Hotelul
Annabella
din
stațiunea
Balatonfüred, Ungaria, care a avut loc în perioada 03 – 21 iunie 2019. La acest stagiu au participat de la Liceul
Tehnologic Electromureș 17 elevi beneficiari din clasele a XI-a, toți fiind în stagii de pregătire profesională
pentru calificarea de tehnician în hotelărie.

Hotelul Annabella, de trei stele, face parte din lanțul hotelier Danubius fiind situat în centrul orașului
Balatonfüred, cu o amplasare plăcută la malul lacului Balaton. Pentru pregătirea profesională la acest hotel s-au
implicat mai multe persoane atât de la instituția școlară din Győr cât și de la hotel: Bejcziné Mosolits Erika,
Virágné Töreki Stefánia, Schrenk Gábor.

Prin coordonarea lor pentru modulul “Stagiu de pregătire practică privind cazarea turiștilor” elevii au
organizat activităţi de primire propriu-zisă la desk-ul recepţiei, au realizat diferite modalități de rezervare, au
confruntat situaţia scriptică a camerelor cu cea faptică primită de la cameriste, au prealocat camera în diagrama
zilei conform solicitărilor, au desfăşurat protocolul specific primirii.

Partenerul maghiar Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája,
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája a intermediat locul de stagiu din stațiunea Balatonfüred la
hotelul Annabella, a organizat activitățile culturale, a pregătit primirea elevilor la școală, a organizat cu elevii
prezentarea orașului Győr, a pregătit documentele de mobilitate, a monitorizat derularea celor trei săptămâni de
stagiu.

În zilele de sâmbătă și duminică vizite culturale s-au organizat la: obiectivele turistice din Balatonfüred
și Győr, parlamentul și cetatea din Budapesta, mănăstirea din Tihany, Castelul Festetics din Keszthely, catedrala
din Zirc, stațiunea Hévíz și strandul cu lacul termal de 4*, peștera cu lacuri de la Tapolca.

Elevii s-au întors acasă cu cunoștințe foarte bogate în sfera primirii clienților, cu aptitudini și competențe
dezvoltate și certificate prin documentul Europass Mobility respectiv documente de recunoaștere a stagiilor de
pregătire profesională. Având în vedere că au prestat activități de calitate au fost rechemați la Hotelul Annabella
Balatonfüred pentru încadrarea lor viitoare în muncă.
Mulțumim ERASMUS+!

