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BEVEZETÉS
A gyakorlaton résztvevő oktató a Tanári Szakmai Gyakorlat központi szereplője. Fejlődése
érdekében működik ez a rendszer. Egyéni motivációjától és teljesítményétől függ leginkább a
gyakorlat sikere. A módszertan megvalósulása esetén a gyakorlat pontosan fedi a tanár
igényeit, így azzal könnyen azonosulhat, a gyakorlaton való részvétel pedig örömet és
sikerélményt szerez.

Ez az útmutató a Tanári Szakmai Gyakorlat módszertanára épül. Nem helyettesíti a részletes
módszertant, hanem inkább egyfajta útmutatóként szolgál. Miközben rövid és áttekinthető
formában bemutatja a módszertan fő elemeit, fel is hívja a figyelmet azokra a pontokra,
amelyekben a tanárnak feladata van.

Az útmutató segít, de a részleteket továbbra is a teljes módszertanból lehet megismerni. Úgy
gondoljuk, hogy az útmutató lehet az az eszköz, amivel könnyen és gyorsan elhelyezheti
magát a rendszerben a tanár. A feladatok részleteiről viszont már a részletes módszertanból
tájékozódhat. A két anyag tehát kiegészíti egymást: a Tanári Szakmai Gyakorlat egészéről az
útmutatóból, a részletekről pedig a módszertanból érdemes tájékozódni.

Jó munkát és sok sikert kívánunk a módszertan használatához és a Tanári Szakmai Gyakorlat
megvalósításához!
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A TANÁRI SZAKMAI GYAKORLAT
A Tanári Szakmai Gyakorlat egy néhány hetes időszakban a szakmai gyakorlati helyen történő

tapasztalatszerzést és e tapasztalatok hatékony tananyagokká
módszerekké történő feldolgozását tartalmazza. A Tanári Szakmai

és oktatási
Gyakorlat a

munka-alapú tanulás elvére épül.

Lényege, hogy a szakképzésben résztvevő oktatók egy
vállalatnál az ott dolgozók munkáját megfigyelve
tesznek szert tapasztalatokra.
Különösen fontos a gyakorlaton résztvevők számára:







szervezeti struktúrájának megismerése;
a fogadó szervezet tevékenységének megismerése;
a piaci igények jobb megértése;
az innovatív új technológiák megismerése;
a szakzsargon ismeretének frissítése, új szakkifejezések elsajátítása;
az oktató szakmai előmenetelének támogatása.
a fogadó szervezet/vállalat

A gyakorlat pontos tartalma és így egy-egy résztvevő számára az abból fakadó előny mindig
egyénre szabott gyakorlati terv alapján valósul meg.

A Tanári Szakmai Gyakorlat így új hatásokkal, ötletekkel
és naprakész szakmai és piaci ismeretekkel gazdagítja a
résztvevő tanárokat.
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Összességében tehát a Tanári Szakmai Gyakorlat


tanulási lehetőség, amely lehetővé teszi a résztvevők készségeinek és
ismereteinek a fejlesztését;



szakmai tapasztalat,



munka, megfigyelés és ezeken keresztül tanulás

amelynek során a résztvevő oktatók egy rövid
időszakban munkavállalóként tevékenykednek;
kombinációja, amelyre szakmai munkahelyen, az oktatási intézményen kívül kerül sor.
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A RÉSZTVEVŐ OKTATÓ
Tanár vagy oktató az a szakképző intézmény által
oktatóként foglalkoztatott személy, résztvevő, aki részt
vesz a Tanári Szakmai Gyakorlaton elfogadva a Tanári
Szakmai Gyakorlati Program feltételeit.
A résztvevő tanár a Tanári Szakmai Gyakorlat alanya – az ő

kompetenciáinak a fejlesztése

tudásának,

érdekében valósul meg a program. A

attitűd-változást és a szakmai
és személyes kapcsolatrendszer bővítését is el lehet érni.
gyakorlat során a kompetenciák fejlesztése mellett

Diákok
Koordinátor
Turisták

Vezetés
Munkatársak

Oktató

Mentor
Állam

Vezetés
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A résztvevő oktató partnereit három csoportba
sorolhatjuk:
szakképző iskola

1. A
, az az intézmény, amely a szakmai gyakorlatra érkező
oktatókat foglalkoztatja. Itt az oktató elsősorban mentor kapcsolatot tart:

vezetésével

a. Az iskola
, amely a Tanári Szakmai Gyakorlati program révén az
egyes oktatók, tágabban pedig az iskola egészének teljesítményét és
versenyképességét szeretné javítani;

koordinátorral

b. A gyakorlati
, aki az iskola részéről a szakmai gyakorlatot
szervezi, így a tanár első számú partnere és tanácsadója;

diákokkal

c. A
, akik a tanár javuló teljesítményének, a gyakorlatiasabb
oktatásnak a fő haszonélvezői. Az ő teljesítményükben tükröződik, hogy a
szakoktatás mennyire képes megfelelni a gazdaság elvárásainak

fogadó vállalattal

2. A
, az a szervezettel, ahol a gyakorlat zajlik, vagyis a szakmai
gyakorlaton levő oktatóknak a gyakorlati helyet biztosítja. Itt az oktató kapcsolatot tart:

mentorral

a. A
, aki a fogadó vállalatnál az oktató fő partnere és segítője. A
mentor szervezi meg gyakorlatot és támogatja a helyszínen az oktató gyakorlati
tevékenységét;

munkavállalóival, akiknek a munkáját a szakmai gyakorlatra

b. A vállalat
érkező oktatók megfigyelhetik;

vezetésével

c. A vállalat
, akik a szakmai gyakorlatot erőforrások (így többek
között a mentor idejének) biztosításával lehetővé teszik
d. A vállalat által kiszolgált fogyasztókkal, esetünkben a

állammal

turistákkal

3. Az
, amely a szakképzés és ezen belül potenciálisan a tanári szakmai
gyakorlat szabályozója és nagyrészt fenntartója
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Amennyiben a tanár sikeres, partnereit a következő
előnyökhöz juttatja:
vállalkozások által
elvárt szakmai ismeretek és készségek;
Az iskola oktatási programjában jobban tükröződnek a

új témák,
ügyek és módszerek alkalmazására, és ezáltal a munkaerőpiaci
igények beépítésére az oktatási programjaiba;

A résztvevő tanárok tapasztalataira építve az iskola jobban képes lesz az

Az iskola olyan

szakmai kapcsolatokat tud kiépíteni;
Az

A gyakorlat révén a

iskola vonzóbbá válik jobban képzett oktatóik révén;

tanulási folyamat egyszerűbbé válik;

A diákok jobban megismerhetik és

megérthetik a szakmai vállalatokat
és működésüket;

A gyakorlaton levő tanárok ötleteikkel és véleményeikkel

új impulzusokat

adhatnak a vállalat fejlődéséhez;
A gyakorlat révén kialakulhatnak olyan

hosszú távú kapcsolatok a
képzőintézményekkel;

bekerül az oktatási anyagba,

A fogadó vállalat
esettanulmányok formájában;

példák, illetve

vállalat jó hírét kelti

A gyakorlaton résztvevő oktató elégedettsége esetén a
a
diákok – potenciális munkavállalók – körében.
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Miért jó az oktatónak részt venni a programban?
A résztvevő oktató

szakmailag és emberileg fejlődik és számos olyan

előnyhöz jut, ami ezt az extra feladatot akkor is vonzóvá teszi, ha egyébként elvégzése
plusz teherként jelentkezik. Az oktató a következő előnyöket realizálhatja:

Megismerik a konkrét fogadó

vállalat szerkezetét és működését;

Általánosságban is mélyebben megérthetik a

versenyszféra vállalatainak

működését, szervezeti felépítését, stratégiájukat, munkafolyamataikat, az általuk
alkalmazott technológiát és vezetési módszereket, valamint a vállalati kultúrát.
A munkatapasztalat révén
lehetőség;

konkrét készségek megszerzésére

A gyakorlat a résztvevő tanárok
A megszerzett tapasztalatok

nyílik

személyes fejlődéséhez is hozzájárul;

átültethetők az oktatás gyakorlatába;

Könnyebben teremtenek kapcsolatot az oktatás során az

elméleti ismeretek és

a gyakorlati eljárások, valamint az egyes tantárgyak között;
Fejlődik

személyes szakmai kapcsolatrendszerük;
Megerősíthetik
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önbizalmukat.

A GYAKORLAT FOLYAMATA
A szakmai gyakorlat a következő lépéseken keresztül valósul meg:

1. Minden érintett résztvevő bevonása
2. Jelentkezés
3. Kiválasztás
4. A feladatok egyeztetése
5. A tanárok igényeinek felmérése
6. A lehetséges gyakorlati helyek számbavétele
7. A gyakorlat és a hétköznapi élet összeegyeztethetőségének elemzése
8. A gyakorlati hely kiválasztása és a gyakorlat feltételeinek
finomhangolása

9. A gyakorlati szerződés elkészítése (benne rögzítve a gyakorlati tervet)
10. A gyakorlati hely bemutatása, előzetes kapcsolatépítése
11. A gyakorlat lebonyolítása
12. Visszacsatolás és értékelés
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Előkészítés

Tartalom
tervezése

Lebonyolítás
és lezárás

• Igények felmérése
• Gyakorlati helyek számbavétele
• Gyakorlat és a hétköznapi élet
összeegyyeztetése
• Gyakorlati hely kiválasztása

• Gyakorlati szerződés elkészítése
• A gyakorlati hely bemutatása
• A gyakorlat lebonyolítása
• Visszacsatolás és értékelés
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ELŐKÉSZÍTÉS
Ebben a szakasznak a lényege, hogy a program alanyait,
vagyis a tanárokat beemeli a programba.
kezdeményező az oktatási intézmény

A
, amely a szakmai gyakorlat
fő szervezője. A gyakorlat szervezése azzal indul, hogy a partnerek, így az iskola és a

személyesen is találkozzanak és a Tanári
Szakmai Gyakorlat folyamatát és elvárásait részletesen áttekintsék.
lehetséges gyakorlati helyek képviselői

Maguk a résztvevő tanárok ebben az első szakaszban
formálisan még nem vesznek részt.
A Tanári Szakmai Gyakorlat meghirdetése után, de még a jelentkezés előtt a résztvevő

Tanári Szakmai Gyakorlati
program céljait és működését. Csak ezek megismerésével és
megértésével lehetnek képesek a gyakorlat eredményes teljesítésére
tanároknak pontosan meg kell érteni a

és az abból fakadó előnyök kihasználására. Az oktatóknak ezért maguk és a program számára
meg kell határozniuk, hogy
gyakorlatból.

milyen módon profitálhatnak
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a szakmai

A résztvevő tanárok feladatai
A Tanári Szakmai Gyakorlat során elvárás a résztvevő tanárokkal szemben, hogy

teljesítse a gyakorlat minden lépését, részt vegyen az
előkészítésben, a megvalósításban és a kiértékelésben is.
Konkrétan a tanárok feladata a következő:
motiváltan és elkötelezetten valósítsa meg azokat a feladatokat, amelyek
elvégzésébe bevonják;
fogadják el és tartsák be a fogadó vállalat
tartsák be a

biztonsági és egészségügyi előírásokat;

kövesse az utasításokat és tartsa magát az előre

tartsa be a

belső szabályozását;

rögzített munkatervhez és
időbeosztáshoz;

technikai berendezések használatának szabályait;
igyekezzen elsajátítani az előforduló

igyekezzen a lehetőségekhez mérten
megoldani a felmerült problémákat;
próbáljon minél inkább a

szakkifejezéseket;

kerülni a konfliktusokat,

illetve

munkahelyi csoport tagjaként viselkedni;

kezeljen bizalmasan minden olyan vezetési és céges információt és gyakorlatot,
ami a tudomására jut;
fogadja el az esetleges

13

kulturális sokféleséget.

Jelentkezés és kiválasztás
A Tanári Szakmai Gyakorlatra jelentkezés folyamatát az
iskola kezeli, így az érdeklődő tanárok azon keresztül
tudnak a programba bekapcsolódni.
Elvben minden turizmusban dolgozó oktató jogosult lehet a szakmai gyakorlati programban
való részvételre. Nem lehet kor-, nemi vagy etnikai korlátozást alkalmazni.

formai követelménynek

A jelentkezőknek egy sor
kell megfelelni, ezekről a
Tanári Szakmai Gyakorlat módszertani anyagából lehet tájékozódni. A legfontosabb azonban,

szakmai tárgyakat oktasson, az
intézményben dolgozzon és szakmailag indokolt
hogy

az

illető

adott
legyen

részvétele a programban.

A Tanári Szakmai Gyakorlati Programban résztvevő oktatók a gyakorlat megkezdése előtt

írásban el kell, hogy fogadják a gyakorlat feltételeit,
vállalva, hogy a megadott helyen és időpontokban megjelennek és részt vesznek a megadott

időbeosztását a későbbiekben
részletezendő egyéni gyakorlati terv alapján kell
összeállítani úgy, hogy a tervezett ismeretek, készségek és képességek
tevékenységekben. A résztvevő tanárok

megszerzésére lehetőségük nyíljon.
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Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, azoknak a jelentkezését a programba el kell fogadni. A
jelentkezés az egyéni gyakorlati terv elkészülésével végződő előkészítő szakasz első lépése. A
jelentkezés a megadott

jelentkezési lap kitöltésével kezdődik.

Fontos, hogy a jelentkező alaposan olvassa végig a jelentkezési lapot és töltse ki annak
minden rovatát és válaszoljon meg minden kérdést. Szerencsés, ha az összes szükséges
információt előre összegyűjti a jelentkező, még mielőtt elkezdi a jelentkezési lap kitöltését. A
kérdések meghatározzák, hogy a kért adatokat milyen formában kell megadni.

A jelentkezési lap részei:
legmagasabb

iskolai végzettsége a diploma megnevezésével;

további, az oktatási tevékenység, illetve a gyakorlat szempontjából

fontos iskolai
képesítések;

nyelvtudás (nyelvvizsgával és anélkül);
az oktatott

tárgyak megnevezése és tartalmuk rövid összefoglalása;

korábbi munkahelyek a versenyszférában;
további szakmai gyakorlati tapasztalatok;
szociális készségek;
probléma-megoldási készség bemutatása;
a gyakorlat során

megszerzendő kompetenciák bemutatása
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A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltése mellett egy
motivációs levél benyújtásával történik.
oktatási tevékenység bemutatása

Az
, különös tekintettel az oktatott
kurzusokra, valamint azokra a készségekre és képességekre, amelyeknek tárgyalására sor
kerül;

munkatapasztalat(ok) jellemzőinek bemutatása az akkori

a korábbi
feladatok leírásával;

az oktatandó kurzusok, illetve témakörök terén mutatkozó

hiányosságok

önértékelése (ismeretek, készségek, képességek);
részvétel célja(i) és motivációja

a Tanári Szakmai Gyakorlaton való
akar elérni, miben szeretne fejlődni, miért tartja fontosnak);
a gyakorlati programmal kapcsolatos

elvárások (időbeosztás, szervezési kérdések).
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(mit

A GYAKORLAT TERVEZÉSE
A jelentkezés után a gyakorlat tartalmának és
feltételeinek kialakítása kezdődik meg.
formai jellemzőinek és szakmai
tartalmának kialakítására, méghozzá úgy, hogy a résztvevő oktató hétköznapi
életével összeegyeztethető legyen.
Ennek során sort kerítenek a gyakorlat

Ezek már olyan jellemzők, amelyek kialakításában a
fogadó vállalat adottságait ismerő mentornak is
szerepe van.
Formai szempontból tisztázandó kérdések:


Gyakorlat időtartama, ami alapesetben három hét. A tényleges időtartam
(és a felkészüléssel, illetve a gyakorlati helyen töltött idő aránya) azonban attól függ,

kiválasztott munkafolymat megismeréséhez
mennyi időre van szükség.
hogy



a

Munkaidő időbeosztása, valamint az, hogy hétköznap vagy hétvégi időszakban
lehet-e a gyakorlatot teljesíteni. Nem a munkaidő hossza a lényeges, elsősorban, hanem
a gyakorlatra érkező oktató számára

szakmailag érdekes feladatok,

események időpontja.


Munkavégzés helye, elsősorban abból a szempontból, hogy
tanárok számára reálisan elérhető-e a helyszín.
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a résztvevő



Munkabiztonsági

kérdések és ezzel kapcsolatos felelősségi kérdések

oktató biztonságának a garantálása
és a fogadó vállalat esetleges felelősségének kizárása.
tisztázása. Egyaránt fontos a résztvevő

Fontos, hogy a mentor és rajta keresztül a fogadó vállalat is tisztában legyen azzal, hogy a

gyakorlaton levő tanár nem munkaerő, hanem éppen ellenkezőleg,
olyan partner, aki rövidtávon, átmenetileg emberi és szervezeti erőforrásokat köt le.

a vállalat vállalja az oktató fogadását, az azt kell, hogy
jelentse, hogy számára a szakmai
fejlődéshez szükséges
betekintést, támogatást megadja. Ehhez szükséges, hogy a
mentor a gyakorlat ideje alatt rendelkezésre álljon, a tanár
kérdéseit megválaszolja és esetleges problémáinak
megoldásában segítsen.
Amennyiben
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A gyakorlat tartalmi tervezésének lépései
A Tanári Szakmai Gyakorlat sikerének szempontjából a
legfontosabb a gyakorlat tartalmi jellemzőinek, vagyis a
tényleges munkaprogramnak a kidolgozása.
A kiindulópont a tanárok szakmai fejlődési igénye, ezt kell összhangba hozni a fogadó
vállalat(ok) kínálta lehetőségekkel és a tanárok szakmai és magánéletbeli kötelezettségeivel.
A tartalom tervezése a következő elemekből áll:

résztvevő tanárok igényeinek pontos megértése (a meglevő és a

1. A
szükséges ismeretek eltéréseként);

lehetséges fogadó vállalatok felmérése

2. A
, gyakorlati kínálatuk
áttekintése; azoknak a munkafolyamatoknak az áttekintése, amelyekből a fenti ismeretek
és kompetenciák megszerezhetők;
3. Az egyes tanárok igényeknek legjobban megfelelő

gyakorlati helyek

kiválasztása;
gyakorlatból eredő konfliktusok

4. A tanárok számára a
áttekintése úgy,
hogy a gyakorlat a munka és a magánélet terén a lehető legkevesebb feszültséggel járjon;
5. A

gyakorlat

tényezőinek

áttekintése

és

az

egyes

tényezők

finomhangolása az optimális gyakorlati program elérése érdekében.
A mentor nem vesz részt ezek mindegyikében, de
lehetőségeivel összhangban nyomon követi a
folyamatot és igény szerint támogatást ad vagy
véleményt nyilvánít.
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A résztvevő tanárok igényeinek felmérése
Az egyéni szakmai gyakorlati program kialakításának
első lépése a jelentkező tanárok igényeinek felmérése.

szükséges és a meglevő kompetenciák
eltéréseként határozzuk meg, így a felmérés célja megtalálni azokat a
tudásterületeket, kompetenciákat, amelyek nincsenek lefedve naprakész
gyakorlati ismeretekkel. A szükséges és a birtokolt kompetenciák
Az igényeket a

összehasonlításából aztán végül kimutatható, hogy mely területeken lehet érdemes a Tanári
Szakmai Gyakorlat keretén belül a

kompetenciakészlet kiegészítése.

Az igényfelmérés a koordinátor és a mentor bevonásával történik. Így az oktatási és a piaci

A folyamat célja
nem a tanár vizsgáztatása, hanem támogatása. Nem a
szempontok is helyet kapnak a kompetenciák értékelésében.

jelentkező gyenge pontjait keresik, hanem a hatékonyabb gyakorlatot szeretnék kialakítani.

1. A tanár

oktatási feladatainak

számbavétele az oktatott tantárgyak és

azokon belüli témakörök áttekintésével. Kiindulópont az

oktatott tárgyak

listája, illetve a tantárgyak tematikája.
tanulmányainak

2. A tanár
áttekintése, a felsőoktatási, illetve szakmai tanfolyami
ismeretek számbavételével (milyen témaköröket ismerhet tanulmányaiból) és az ott
szerzett kompetenciák hozzárendelése a tantárgyakhoz. Itt nem csak a formális,
felsőoktatási jellegű képzések számítanak, hanem

tanulási lehetőség

minden

olyan

korábbi

– legyen akár részvétel egy projektben – aminek

eredményeit az oktatásban hasznosítani lehet. Első lépésben a

ismeret-források felsorolása,
kiemelése következik.
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majd utána a

tanulmányok,
kompetenciák

munkatapasztalatainak

3. A tanár
áttekintése, vagyis minden, az adott
szakmában végzett munka és ennek során szerzett kompetenciák felsorolása és a

összes munkatapasztalat
ezeken
szerzett
kompetenciák

tantárgyakhoz rendelése. Itt is első lépés az

felsorolása, majd az
hozzárendelése az oktatási feladatokhoz.
4.

Kompetenciahiányok kimutatása az igényelt és a meglevő kompetenciák
összehasonlításával. A kompetenciahiányokat három csoportba sorolhatjuk:
a.

teljes kompetenciahiány

b.

gyakorlati kompetenciák hiánya – az oktató tanulmányokból

– vadonatúj oktatási feladat (sem
tanulmányokból, sem munkatapasztalatból nincs ismeret)

vagy elméletből ismeri a témát, de gyakorlati tapasztalata nincs
c.

elavult kompetenciák – volt gyakorlati tapasztalata, de régi, már
nem aktuális, frissítésre szorul

A fogadó vállalkozások felmérése
Ezt a feladatok a mentor és koordinátor látják el, a
tanárnak nincs benne szerepe.
A felmérés célja, hogy a lehetséges gyakorlati helyek kínálatáról minden olyan információ
rendelkezésre álljon, ami alapján a résztvevő tanárok igényeinek legjobban megfelelő
gyakorlati programokat lehet kialakítani.
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Munka-élet egyensúlyának elérése a gyakorlat alatt
Mivel a szakmai gyakorlat többletfeladatot jelent a tanárok számára, a szakmai gyakorlat

a résztvevő tanárok megfelelő támogatást
kapnak-e a hétköznapi és többletfeladatokhoz. A mindennapi
életben optimális esetben a munka és magánélet egyensúlyban van.
sikere attól függ, hogy

Abban az esetben, amikor az egyének megfelelően tudják kezelni a kihívásokat, nincs
feszültség a két szféra között. Minden

többletfeladat a normális munkameneten

stressztényezőt

felül további
jelent a résztvevőknek. Ez még nagyobb terhet jelent
az esetben, amikor a két szféra közötti egyensúly megbomlott.

Módszertanunkban a
kezelésére.




három életszférát különítünk el a stresszhelyzet leírására és

Munka szféra
Közösségi szféra
Személyiség szféra
"Munka" szféra
"Közösségi" szféra
"Én" szféra
Három életszféra kapcsolata
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stressz megfelelő szintjének elérése, a teljesíthetetlen
feladatokból, helyzetekből adódó negatív stressz minimalizálása és a
fejlődési lehetőség élményéből adódó pozitív, motiváló stressz
maximalizálása.
A cél a

A Tanári Szakmai Gyakorlat során három tényezőből adódik a

megszokotton

felül is stressz:


Mivel a gyakorlat egy új feladat, sem a munka, sem a magánélet viszonylatában nem vált
ki semmilyen kötelezettséget. A gyakorlat vállalása ezért

túlterheléshez

vezethet.


A gyakorlaton való részvétel a munkáltató iskola, illetve adott esetben az oktatási
rendszer részéről elvárásnak tekinthető, így lehetséges, hogy a részvétel nem belső

kötelességnek érzik.
A gyakorlat egy ismeretlen helyen és eredetileg ismeretlen
emberek között zajlik. Mindkét tényező növeli a stressz szintet, (ezért alkalmazunk
motivációból fakad, hanem a tanárok



bizalomépítési, ismerkedési módszereket).

az iskola keretei között zajlik

Amennyiben szükség van rá, ez a tréning
.A
koordinátorral kettesben vagy éppen csoportosan a többi résztvevő tanárral kerülhet sor a
stressz tényezők elemzésére és a gyakorlat beillesztésére és résztvevő hétköznapi
élethelyzetébe.
Ennek során
1. Számba veszik az oktató gyakorlat által érintett
2.

kapcsolatait

Rangsorolják a kapcsolatokat fontosság szerint
kötelezettségek adódnak a gyakorlat
idején és ezekre megoldásokat dolgoznak ki

3. Áttekintik, velük szemben milyen
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A gyakorlati terv finomhangolása
A gyakorlat előtt a résztvevő tanár kompetenciaigényei
alapján sor kerül gyakorlati hely, vagyis a fogadó ipari
partner kiválasztására.
Miután ez megtörtént, kijelölik azt a végleges mentort, aki a tanárral a gyakorlat alatt
foglalkozik. A mentor így a gyakorlati koordinátorral és a résztvevő tanárral együtt már
részese lehet a végleges, személyre szabott gyakorlati terv kialakításának.

munkafolyamatoknak a kiválasztása, amely megfigyelésével a
kívánt kompetenciák fejleszthetők. Ebben már a vállalat tevékenységét
Azoknak a

ismerő gyakorlati szakember mentornak kulcsszerepe van.

befolyásoló tényezőket a partnerek
áttekintik. Ezeket a tényezőket, mint a „csavarokat” lehet finomhangolni annak
A gyakorlat sikeres együttműködését

érdekében, hogy a célok és az azokhoz vezető út a leghatékonyabb legyen.
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Egyéni
célok
Szakmai
munkaf.

Technikai
munkaf.

Szervezeti
célok

Gyakorlat

Emberi
erőforrások

Anyagi
erőforrások

Tér

Idő

Első lépés a

célok összehangolása és véglegesítése

célok meghatározása



A
során elsősorban az oktató és az iskola céljait kell
összehangolni. A korábban csak nagy vonalakban meghatározott célokat itt kell
pontosítani a fejlesztendő kompetenciák kiválasztásával.



A gyakorlati
során a résztvevők céljain alapulva a
megfelelő időzítés megtalálása, a megfigyelendő részlegek, munkafolyamatok, technikai
eszközök kiválasztása történik.



Szükséges lehet
amennyiben nem volt megfelelő
gyakorlati alternatíva. a célok nincsenek kőbe vésve, hiszen pl. egy résztvevő tanárnak

alternatívák jellemezése

a célok módosítása

különféle

tárgyakhoz

többféle munkafolyamat is érdekes

lehet.
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gyakorlati terv véglegesítése a

Ezt követi a
megtervezésével és rendszerezésével

munkafolyamatok pontos

munkafolyamatok erőforrás-igényének

A
szakasz. Itt vizsgálni kell, hogy






tervezése a harmadik

a kívánt munkafolyamatok megismeréséhez rendelkezésre áll-e a

szükséges

infrastruktúra (pl. van-e hely a résztvevő oktató számára)
a munkafolyamat elérhető-e (figyelembe véve a szezonalitást)
van-e olyan személy, akitől lehet tanulni
finanszírozható-e a gyakorlat a kívánt formában

megvalósíthatóság vizsgálatának is tekinthető – ha nincs elég
erőforrás, akkor az azt jelenti, hogy a gyakorlati tervet módosítani
kell. Ha ilyen igény felmerül, akkor szükséges lehet az is, hogy a tanár is
módosítsa eredeti céljait és akár más kompetenciaterületet,
Ez a szakasz a

munkafolyamatot is elfogadjon.
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LEBONYOLÍTÁS ÉS VISSZACSATOLÁS
Gyakorlati szerződés
Az előzetesen megállapított feltételeket (gyakorlat helye, ideje és időbeosztása,
megfigyelendő

munkafolyamatok)

a

gyakorlat

megkezdése

előtt

gyakorlati

szerződésbe kell foglalni. Ezt a gyakorlat megkezdése előtt a résztvevő tanároknak, a
gyakorlati fogadóhelynek és a képzési intézménynek alá kell írni.

A gyakorlati hely bemutatása
A résztvevő tanárok a gyakorlat kezdete előtt
megismerik a fogadó vállalatot, a munkahelyi
környezetet és a mentor személyét.
Mielőtt elkezdődne a gyakorlat, a gyakorlati koordinátornak meg kell adnia a fogadó ipari
partner adatait, a mentortól kapott és rendelkezésre adatok álló alapján (pl. a vállalat
weboldala, vállalati dokumentumok) Így a résztvevő tanárokban kialakul egy első benyomás a
vállalatról, és a munkahelyi környezetről még a gyakorlat kezdete előtt.

Az ilyen előzetes felkészülés a tanár felelőssége és
nagyban hozzájárul a gyakorlat eredményességéhez.
gyakorlati környezettel való ismerkedés
napja. A mentornak kulcsszerepe van abban, hogy a megadja a fontos és
szükséges információkat a résztvevő tanároknak és segítse őket a helyszíni
A gyakorlat első napja a

ismerkedés során.
Az ismerkedés az alábbiakra terjed ki:
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vállalat hátterét,



a mentor elmagyarázza a
küldetését;



bemutatja a



elmagyarázza az



bepillantást ad a vállalati dokumentumokba, a kézikönyvekbe és egyéb management

célcsoportokat és fő termékeket;
egészségügyi és biztonsági előírásokat;

jellegű dokumentumokba, amelyek a
szükségesek;


a

mentor

történetét, célkitűzéseit és a

végigvezeti

a

vállalat működésének megértéséhez

résztvevő

tanárt

a

vállalati irodákon,

helyiségeken és bemutatja a szolgáltatásokat működés közben;


bemutatja a résztvevő tanárt a személyzetnek és elmagyarázza a dolgozóknak a
gyakorlat célkitűzéseit;



munkatervet a résztvevő tanárokkal, beleértve az
időtervezést és a részletes feladatokat és
tevékenységeket és a munkahelyi koordinátor bevonásával.
megvitatja

a
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Kapcsolatteremtés és bizalomépítés
A Tanári Szakmai Gyakorlat tipikusan olyan helyzet, ahol
az egyén – a résztvevő tanár – átmenetileg új helyre
kerül és teljesen megváltozik a tevékenysége, és új
kapcsolatai jönnek létre. Az ismerkedés és
kapcsolatépítés így a tanulást és a munkát segítő vagy
akadályozó kérdéssé is válhat.
A hétköznapi kapcsolatok fenntartása mellett az is lényeges, hogy a résztvevő hogyan tud új

kapcsolatokat kiépíteni, bizalmat teremteni,

beletanulni a
gyakorlati hely kultúrájába. Mindez hosszú távon azért is fontos, mert ha sikerül fenntartani a

információkat kaphat a

kapcsolatokat, akkor ezek révén a későbbiekben is
vállalat működéséről, vagy egy-egy szakmai kérdésben tájékozódhat.

bizalom fontosságát sokszor csak akkor ismerik fel, amikor hiányában zavar
támad egy szervezet vagy partnerség működésében. A partnerek közötti bizalom jobb
A

együttműködéshez, motivációhoz és partnerség céljaival való azonosuláshoz vezet.
A gyakorlat előtt a tanár és a vállalat munkatársai a

földrajzi és társadalmi

távolság helyzetében vannak: nem ismerik egymást és máshol élnek, dolgoznak. A
partnerek a gyakorlat során találkoznak egymással, vagyis a földrajzi
közelség megvalósul, a társadalmi közelségen pedig tudatosan
dolgoznak a gyakorlat előkészítése során. Ha ez is megvalósul, akkor az így létrejött
kapcsolatok a gyakorlat sikerét is megkönnyítik és a jövőben is hasznosíthatóak maradnak.

bizalomépítés fontosságának

Fontos feladat azonban a
technikáinak gyakorlati alkalmazása.
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megértése és

A gyakorlat résztvevőinek, de elsősorban a résztvevő tanárnak célszerű egy

strukturált

bemutatkozást készítenie. Ebben a következő témákat javasolt érinteni:






szakmai karrier
nyelvtudás
család
szabadidő, hobbik
utazási tapasztalatok

Ennek során a gyakorlaton résztvevő tanár és a fogadó vállalat munkatársa előre tervezett

ismerkedik meg egymással,

módon
magánéletbeli hátterét.
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értik meg egymás szakmai és

Visszacsatolás és értékelés
A tanár a gyakorlat alatt igyekszik az előre tervezet
információkat megszerezni és rögzíteni.
tanárnak

gyakorlati beszámolót

A gyakorlaton résztvevő
egy
kell
elkészítenie a tanultakról és az elsajátított munkatapasztalatról, beleértve az elvégzett
feladatokat, az áttanulmányozott dokumentumokat, az elsajátított tapasztalatokat stb.
Ez a gyakorlati beszámoló egyben

visszacsatolás

a gyakorlati tevékenység

hatékonyságáról és hozzájárul a tanári gyakorlat szakmai tartalmának
javításához. A gyakorlati tapasztalatok alkalmasak más kollégákkal való
megosztásra. A tanárok gyakorlati részvétele nemcsak a tanárokat segíti a
gyakorlatorientált oktatásban, de jó alkalmat ad a turisztikai szakma számára is, hogy

tájékozódjon a szakközépiskolai turisztikai oktatásról.
Fontos tehát, hogy a résztvevő oktató a gyakorlat dokumentálását is megfelelően elvégezze,
hiszen az nemcsak saját munkáját segíti, hanem egyben biztosítja a

kapcsolatot is

az oktatás és a szakma között.


az elvégzett

feladatok, tevékenységek leírása;



megvizsgált

információforrások bemutatása;



szakkifejezések kigyűjtése;



elsajátított



áttanulmányozott



az elért

kompetenciák és készségek bemutatása;
dokumentumok és kézikönyvek;

célkitűzések és eredmények dokumentálása.
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Kiértékelés
A gyakorlat lezárása után, a résztvevő tanár és a
fogadóintézmény mentora, a gyakorlat koordinátora és
az oktatási intézmény képviselői részvételével javasolt
egy találkozó szervezése, ahol az érintettek
kiértékelhetik a tanári szakmai gyakorlatot.
A találkozó során a tanári szakmai gyakorlat minden szereplője által minden szempontból
történő kiértékelése szükséges ahhoz, hogy a gyakorlat hozzájáruljon az oktatási tevékenység
javításához, az oktatás és a munkaerőpiac sikeres együttműködéséhez, továbbá a jövőben is
maximális hatékonysággal működhessen.

A kiértékelés a résztvevő felek szemszögéből nézve három témára koncentrál:

résztvevő tanár



a
megállapodás tartalmát;



a
értékeli a tanári szakmai gyakorlat tartalmi
és formai elemeit, a gyakorlat hatékonyságát és a résztvevő tanár tevékenységét,
munkavégzését;



a
a gyakorlat oktatási hasznosíthatóságát (pl. az elsajátított
ismeretek milyen tárgyakban használhatóak).

értékeli

a

fogadóintézménnyel

kötött

szerződés,

gyakorlatot adó intézmény
képzőintézmény

Ezek összevetéséből születhet meg a teljes körű,
objektív értékelés.
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