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A Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola 12 tanulója
négyhetes szakmai gyakorlaton vehetett részt az angliai Portsmouth városában. A diákok a
kereskedelem különböző területein szereztek értékes szakmai tapasztalatokat.
Az egy hónap elteltével a fiatalok teljesítményét munkaadóik nagyon sikeresnek minősítették,
erről a tanulók bizonyítványokat kaptak, amely komoly segítséget jelenthet számunkra a
munkaerőpiaci elhelyezkedésük során. Az iskola idén pályázott először a lehetőségre, hogy
angol nyelvterületen fejleszthetik tudásukat a diákok, korábban Németországban vettek részt
hasonló programban a Pálffy-iskolások.

Több mint harmincan jelentkeztek az angol útra, közülük a nyelvtudás alapján, egy teszt
kitöltésével és a pedagógusok ajánlásával választották ki azokat, akik részt vehettek az egy
hónapos tanulmányúton.

A diákok kedden számoltak be élményeikről társaiknak, tanáraiknak az iskolában. Rédli Fanni
elmondta, azért jelentkezett a programba, hogy fejlessze angol nyelvtudását, hogy megismerje az
Angliában honos kereskedelmi és marketingmunkát. Elsősorban az eladás feladataiba kapott
átfogó betekintést, ugyanis a Vöröskereszt egyik üzletében helyezkedhetett el. Mivel hazánkban
ilyen boltok nincsenek, annál érdekesebb volt számára a munka. Elmesélte, kizárólag
adományokat értékesítenek, bútort, cipőt, ruhát és különféle csecsebecséket. A vásárlók pedig a
rászorulók mellett olyanok, akik „kincseket” keresnek, de olyanok is voltak, akiket ingyen
öltöztettek fel. A boltban a menedzsereken kívül önkéntesek dolgoznak, akik nem kapnak
fizetést. Az üzletek közötti árucsere során, ami nem kel el, azt egy fontért kínálják, ha íg y sem
veszik meg, akkor Afrikába küldik.

Fanni azt mondja, jól érezte magát, segítőkészek, kedvesek, befogadóak voltak a munkatársai és
a befogadó családja is. Elismerte, nehéz volt egy hónapig önállónak lenni, de sokat fejlődött
szakmailag, és a személyiségéhez is hozzátett ez az út.
A 18 éves lánynak idén el kell dönteni, merre tovább, a kereskedelem és marketing mellett
érdekli a logisztika is és bevallotta, az is megfordult a fejében, visszamegy Portsmouthba, az
ottani egyetemre.
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