INSIGHT –
SZAKMAI GYAKORLAT TANÁROKNAK
A gyakorlat előkészítése

Preparing Industry Placement

A szakmai tapasztalatszerzés egy közös bevezető tréninggel indul. Ennek során a résztvevőkkel közösen
kialakítjuk egyéni tapasztalatszerzési tervüket. Ebben
rögzítjük a gyakorlati helyen megismerni kívánt konkrét
munkahelyeket és munkafolyamatokat, a gyakorlat időtartamát és ütemezését. E terv része az is, hogy a résztvevő
oktató milyen formában dolgozza majd fel a gyakorlat
során szerzett tapasztalatokat, hogyan építi be azokat mindennapi oktatási tevékenységébe.
A gyakorlati tapasztalatok feldolgozásához a program a turisztikai munkafolyamatok előzetes elméleti áttekintésével,
valamint az esettanulmány-készítés módszertanának bemutatásával járul hozzá.

Teacher Industry Placement starts with an introductory
training. In frame of this first individual placement plans
are developed. Taking participant interests into account,
this plan will tackle jobs and workflows to observe and
participate in, as well, as exact timing of the placement. A
further component of this plan is a vision of how the
participant will utilize the professional experiences made.
The second component of the introductory training
involves discussion of workflows in tourism and
presentation of how case studies should be structured and
developed.

A gyakorlat lebonyolítása
A gyakorlatra egy két hetes időszakban kerül sor. Ez alatt
a tényleges vállalati jelenlét időtartamát, időbeosztását és
az elvégzendő/megfigyelendő feladatokat a tanár igényei
és a fogadó intézmény elehetőségei alapján egyénileg
alakítjuk ki.
A szakmai tapasztalatszerzés során a résztvevők megfigyelhetik a főállású munkatársak napi munkavégzését, bekapcsolódhatnak a turisztikai munkafolyamatokba, gyakorolhatják a vendég-szolgáltató közötti kommunikációt, és nem
utolsósorban első kézből kapnak az oktatásban közvetlenül
használható szakmai tudást a fogyasztói igényekről, piaci
kapcsolatokról és információforrásokról.

A tapasztalatok hasznosítása
A gyakorlati tapasztalatok alapján a résztvevő oktatók
olyan anyagokat készítenek, amelyeket közvetlenül felhasználhatnak az oktatásban. Ez elsősorban egy előre
megtervezett esettanulmány megírását jelenti. Ebben olyan
formában írják le egy jellemző probléma vagy munkafolyamat kezelését, hogy a diákok először a megoldandó feladatot ismerjék meg, majd a szükséges háttérinformációk
megismerése után maguk dolgozhassák ki a megoldást. A
gyakorlat ezen kívül lehetőséget ad előadásanyagok,
prezentációk készítésére vagy példákkal történő
kiegészítésére is.

The Placement process
Placements should fall into a two-weeks period. Actual
length, timing, as well, as tasks to observe and participate
in are developed taking both teachers’ interests and
workplace possibilities into account.
During placement participants will be able to observe
experienced, full-time employees’ work, carry out real
tasks, practice staff-guest communication during real interactions and gain first-hand experience about guest needs,
market relations and information sources. All these will be
utilized in everyday educated.

Elaborating placement experiences
It is envisaged that participating teachers will develop a
case study based on their placement experience.
Determining the topic of the case study will be part of their
individual placement plan. The case study will discuss the
management of a typical problem or workflow. They will
be formulated in a way that students will first made familiar
with the task to solve, than necessary background
information will be provided to develop the solution.
Placements will also enrich teachers’ presentations
providing first-hand examples.

A projekt célja

The aim of the project

Az Insight projekt célja a turisztikai szakoktatásban dolgozó
tanárok támogatása a munkaalapú tanulás eszközeivel.
A projekt keretében a turisztikai tárgyakat oktató pedagógusok
számára szervezett szakmai tapasztalatszerzés (angolból átvett
szakkifejezéssel: job shadowing) módszertanát dolgozzuk ki.
A pályázat további célja, hogy a gyakorlati képzés keretében
megvalósuló esettanulmányok oktatási anyagként mindenki
számára hozzáférhetőek legyenek.
A turisztikai szakoktatók gyakorlati képzésével közelebb hozzuk
a turisztikai szakképzést és a munkaerőpiaci elvárásokat, a turisztikai vállalkozások igényét, a tanulókkal szembeni gyakorlati
elvárásokat.

The aim of the Insight project is to support the VET teachers in
tourism with the tools of work-based learning.
Within the project we elaborate an industry placement
methodology for secondary VET teachers in tourism (such as job
shadowing) to gain insight into the management and operations
of a tourism enterprise.
The further aim of the project is to empower participating VET
teachers to develop and share attractive and up-to-date learning
materials based on their practical industry placement experience
which will be available for interested users.
The Teacher Industry Placement intend to bridge the gap the
between VET tourism education and actual industry practice. Its
aim to provide sufficient tourism industry and tourism market
knowledge and match the needs of the VET teachers and tourism
programmes with the real tourism market challenges.

Partnerek és szerepük
A Városlődi Villa Nonprofit Kft széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a köz- és szakoktatás fejlesztése terén,
különös tekintettel az iskolán kívüli oktatási programok kidolgozására és a tanárok gyakorlat-orientált továbbképzésére.
SÉF egy állami feladatokat ellátó magán Vendéglátóipari, Kerekedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. A
versenyképes szakképzési oktatási programok részeként, a SÉF
tapasztalatokkal rendelkezik a hazai és nemzetközi munkaalapú
oktatási programokban. A SÉF egyben a módszertan kipróbálásának hátterét biztosítja.
A cseh Hospitality Training Institute biztosítja a tanárok
gyakorlati képzésének módszertanát. Az Intézet több évtizedes
kapcsolattal rendelkezik a szakképzés és a szállodai szakma
közötti kapcsolatok fejlesztésében, elmélyítésében.
Az osztrák act2win egy kommunikációs tanácsadó vállalkozás. A projektben a szakképzés és a turizmus szakma közötti
együttműködés interkulturális kérdéseivel, a kihelyezési folyamat
fejlesztésével és a tágabban vett kommunikáció módszertani hátterével foglalkoznak.

Partners and roles
Varoslodi Villa Nonprofit Kft has experience in
vocational and non-vocational training, education ad in tourism
business (accommodation, event management). Városlődi Villa
Nonprofit has experience in project management, tourism and
curriculum development and will take the will take the lead of
the Insight project.
SEF is a sophisticated private vocational school
specialized in training in hospitaity and tourism. As part of its
competitive vocational training programs, SEF has experience in
work-based learning programs both domestically and
internationally. SEF provides the in-dpeth understanding of the
torusim VET education and the testbed for the placement project.
Hospitality Training Institute, the Czech transferor
provides the methodology of placing teachers into companies.
The Institute developed in-depth knowledge in the field of
cooperation between vocational training and the hospitality
industry.
The Austrian act2win is a communication consultant
who provides the modell of partnership and intercultural
communication, a methodology of communication, and process
enhancement. The act2win deals with the intercultural issues of
cooperation among actors, and provides the communication
methodological framework for the project.
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