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A Tanári Szakmai Gyakorlat lényege
A Tanári Szakmai Gyakorlat egy néhány hetes időszakban a szakmai gyakorlati helyen történő
tapasztalatszerzést és e tapasztalatok hatékony tananyagokká és oktatási módszerekké történő
feldolgozását tartalmazza.
A Tanári Szakmai Gyakorlat a munka-alapú tanulás elvére épül.
munkafolyamatokba

bekapcsolódva

szerezhetnek

tapasztalatot

A résztvevő tanárok a valós
a

turisztikai

vállalkozások

működéséről. A szakmai gyakorlat keretében a résztvevő tanárok azt a szakmai környezetet ismerhetik
meg, amelynek szervezeti struktúráját és működési folyamatait a diákoknak tanítják. Ezzel a szakmai
gyakorlat a tanárok szakmai fejlődéséhez járul hozzá.

Értékajánlat
A Tanári Szakmai Gyakorlat pontosabb, a gazdasági élet (vagyis a munkáltatók) igényeihez illeszkedő
képzés kialakításához járul hozzá.


A résztvevő tanárok számára a szakmai fejlődés lehetőségét adja;



A tanárokat delegáló iskolák számára versenyképesebb, piac-közelibb oktatási program
kialakítását teszi lehetővé;



Az

adott

gazdasági

ág

munkaadói

számára

felkészültebb

diákokat

(potenciális

munkavállalókat) biztosít;


A szakképzés diákjai számára gyakorlatiasabb oktatást lehetőségét teremti meg.

A Tanári Szakmai Gyakorlat rendszere mindezt az oktató gárda megtartásával és fejlesztésével éri el és
nem nagyobb tapasztalatú oktatók felvételével. Ez a hazai körülmények között, amikor a
szakképzésben elérhető oktatói bérek elmaradnak a versenyszféra által kínált bérektől, különösen
fontos.
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Termékek és szolgáltatások

A Tanári Szakmai Gyakorlat rendszerének jogtulajdonosa, a Városlődi Villa NKft. az Insight projekt
eredményeként a következő termékeket és szolgáltatásokat képes biztosítani az érdeklődők számára:



Tanári Szakmai gyakorlat dokumentációja
o

gyakorlati módszertan

o

útmutató a résztvevő tanárok számára

o

útmutató a mentorok számára

o

kutatási eredmények és javaslatok

o

esettanulmány módszertan

o

munkafolyamatok a turizmusban (munkafolyamat-modellek)



Tanári Szakmai Gyakorlat céljára a www.insightprojekt.hu honlap használata



Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetéséhez és működtetéséhez tanácsadás



Tanári Szakmai Gyakorlat szereplőinek felkészítését



o

Intézményvezetők

o

Gyakorlati koordinátorok

o

Mentorok

o

Résztvevő tanárok

Minta-tréningek lebonyolítása (kompetenciák kiértékelése, munkaterv készítés, stressz-elemzés,
bizalomépítés)



Lebonyolított Tanári Szakmai Gyakorlat kiértékelése

A lehetséges igénybevevők és igényeik


Tanárok: A szakképzés oktatói az oktatás és tananyagfejlesztés kettős feladatát látják el (amihez
természetesen a sokszor igen jelentős időmennyiséget felemésztő adminisztráció is hozzájárul
még). A tananyagfejlesztés, vagyis a meglevő saját oktatási anyagok bővítése a napi oktatási (és
számonkérési) valamint adminisztrációs feladatok mellett sokszor háttérbe szorulnak, mivel
határidejük nem annyira közeli, a feladat ellátása pedig nem annyira égető, mint a másik két
feladatcsoport. A meglevő saját oktatási, szemléltetési anyagok (óravázlatok, prezentációk,
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feladatok) tovább használata, vagy egyszerűen kizárólag készen kapható tankönyvek alkalmazása
mindig lehetővé teszi azt, hogy az új fejlesztést elhalasszák.
Mindezek fényében érthető az, hogy a tanárok egy, a kompetencia- és tananyag-fejlesztést célzó
rendszert csak akkor fogadnak el, csak akkor vesznek részt benne szívesen, ha az nem jelent
számukra többlet terhelést. Ennek érdekében az ő elvárásuk a Tanári Szakmai Gyakorlattal
kapcsolatban:
o

a csak másodlagos forrásokra építő tananyag-fejlesztésnél hatékonyabb legyen (végső
soron a tananyag mindent beleszámítva kevesebb munkaóra-ráfordítással készüljön el);

o

a Tanári Szakmai Gyakorlaton eltöltött időt a munkáltató iskola legalább részben ismerje
el munkaidőként;

o

a gyakorlaton szerezhető tapasztalat adjon többet a másodlagos források (pl. szakmai
portálok, hírek, szakcikkek) használatánál.

A Városlődi Villa NKft. a résztvevő tanárok számára a Tanári Szakmai Gyakorlat rendszerének
keretében a következő termékeket és szolgáltatásokat nyújtja:
o

Tanári Szakmai gyakorlat dokumentációja, különös tekintettel a résztvevő tanároknak
szóló útmutatóra, az esettanulmány-készítés módszertanára és a munkafolyamatmodellekre;

o



A tanárok felkészítése a gyakorlatra

Szakképző intézmények: A szakképző intézmények számára a fő kérdés a képzés színvonala. Ez
áttételesen, más mutatókon keresztül jelenik meg. Ezek közül az egyik legfontosabb az ott végzett
diákok szakmai előmenetele, vagyis az, hogy az adott pályán maradnak-e, mennyi idő alatt tudnak
elhelyezkedni, milyen jövedelmet érnek el. A magas színvonalú képzés nyújtása – és ennek híre ellenben azt eredményezi, hogy az iskolát több és jobb képességű diák választja. A Tanári Szakmai
Gyakorlattal kapcsolatos elvárás a szakképző intézmények részéről, hogy
o

megvalósítható legyen, igény szerint elemekből felépülő rendszerként kellő rugalmasságot
biztosítson;

o

a képzési színvonal javításához járuljon hozzá az oktatás gyakorlatiasabbá tételével;

o

bővítse az iskola kapcsolatrendszerét
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A Városlődi Villa NKft. az érdeklődő, illetve alkalmazó szakképző intézmények számára a Tanári
Szakmai Gyakorlat rendszerének keretében a következő termékeket és szolgáltatásokat nyújtja:
o

Tanári Szakmai gyakorlat teljes dokumentációjának rendelkezésre bocsátása

o

Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetéséhez és működtetéséhez tanácsadás

o

Az intézményvezetés, a gyakorlati koordinátor(ok) és a tanárok felkészítése a gyakorlatra

o

Minta-tréningek lebonyolítása (kompetenciák kiértékelése, munkaterv készítés, stresszelemzés, bizalomépítés)

o



Lebonyolított Tanári Szakmai Gyakorlat kiértékelése

Oktatáspolitika: Az állam, vagyis ebben az esetben az oktatáspolitika a duális képzés bevezetésével
a gyakorlat-orientált szakképzés mellett tette le a voksát. A hazai gazdaság versenyképesebbé
tétele érdekében a szakképzés – a kamarák bevonásával – igyekszik minél nagyobb mértékben a
szakképzést tartalmában a versenyszféra igényeihez igazítani. Ennek egyik eleme a gyakorlati
képzés hangsúlyossá tétele. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy az iskolai keretek között
zajló elméleti oktatás és a gyakorlat szemléletmódjában és tartalmában összhangban legyen.
Ennek eszköze lehet a Tanári Szakmai Gyakorlat azzal, hogy a szakképzés oktatóival megismerteti
azokat a folyamatokat, amelyeket a duális képzés gyakorlati részében a diákok is elsajátíthatnak.
Ennek alapján a Tanári Szakmai Gyakorlat rendszere az oktatáspolitika számára annyiban jelent
értéket, amennyiben
o

hatékonyabbá teszi a duális képzés rendszerét;

o

a gyakorlati tapasztalat révén a duális képzéssel kapcsolatos pozitív attitűdöt alakít ki a
résztvevő oktatókban.

A Városlődi Villa NKft. az oktatáspolitikai és a kamarák számára a Tanári Szakmai Gyakorlat
rendszerének keretében a következő termékeket és szolgáltatásokat nyújtja:
o

Tanári Szakmai gyakorlat teljes dokumentációjának rendelkezésre bocsátása (különös
tekintettel a módszertanra és az oktatáspolitika számára megfogalmazandó ajánlásokra)

o



Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetéséhez és működtetéséhez tanácsadás

Vállalatok: A szakképzett és motivált hazai munkaerőért folyó versenyben egyre több vállalat keres
ma már közvetlenül a szakképző intézményekben jövőbeni munkavállalókat. Ezt az érdeket és
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kapcsolatrendszert erősíti meg a duális szakképzés rendszere, amely a munkaadókat a
szakképzésbe partnerként, a képzés egyik helyszíneként vonja be. E két tényező eredőjeként ma
már mind több példát találunk arra, hogy a nagy foglalkoztató vállalatok egészen konkrétan a saját
folyamataik, eljárásaik oktatását várják el a szakképző intézményektől. Ilyen esetekben, de akkor
is, ha a kapcsolat az iskola és a munkaadó között ennél lazább, a Tanári Szakmai Gyakorlat
rendszere megfelelő eszköz arra, hogy a vállalat specifikumait már az iskolai időszakban
elsajátíttassa a diákokkal. Ennek megfelelően a gyakorlati helyet biztosító vállalatok elvárásai a
Tanári Szakmai Gyakorlattal szemben:
o

költséghatékonyság ebben az esetben is kulcstényező, hiszen az összes szereplő közül
talán a vállalatok működnek a legszigorúbb költség-kritériumok szerint;

o

a tanárok motiváltsága, hiszen elvárják, hogy befektetésük megtérüljön (a résztvevő
tanárok maradjanak az oktatásban és az átadott ismeretek hosszú távon a tananyag részei
maradjanak);

o

a kijelölt vállalati folyamatok pontos megértése és átadása a diákoknak;

o

vállalati know-how megfelelő kezelése, vagyis az erre kijelölt ismeretkörök, információk
tananyaggá váljanak, de az oktató birtokába került, bizalmasnak nyilvánított információk
viszont semmiképpen ne váljanak széles körben ismertté;

o

vállalat kellő kiemelése, hangsúlyos bemutatása (akár a tantárgy teljes ismeretanyagának
az adott cégen keresztüli bemutatása).

A Városlődi Villa NKft. a képzésben résztvevő vállalatok számára a Tanári Szakmai Gyakorlat
rendszerének keretében a következő termékeket és szolgáltatásokat nyújtja:
o

Tanári Szakmai gyakorlat teljes dokumentációjának rendelkezésre bocsátása (különös
tekintettel a módszertanra és a mentoroknak szóló útmutatóra)

o

Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetéséhez és működtetéséhez tanácsadás

o

Tanári Szakmai Gyakorlat szereplőinek, így elsősorban a mentoroknak a felkészítését

o

Minta-tréningek lebonyolítása (kompetenciák kiértékelése, munkaterv készítés, stresszelemzés, bizalomépítés)

o

Lebonyolított Tanári Szakmai Gyakorlat kiértékelése
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Helyettesítő megoldások

A Tanári Szakmai Gyakorlat természetesen nem az egyetlen megoldás a tanárok gyakorlati jellegű
továbbképzésére. Az alábbiakban a rövid időtartamú, célzottan egy-egy, az oktatás során tárgyalt, de
személyesen meg nem tapasztalt munkafolyamatra koncentráló Tanári Szakmai Gyakorlat helyett
alkalmazható megoldásokat tekintjük át, ezekhez képest is kimutatva a Tanári Szakmai Gyakorlat
előnyét és hátrányát.



Tapasztalt szakemberek alkalmazása: Ebben az esetben nem az iskola vagy a szakképzési rendszer
gondoskodik a tanár gyakorlati tapasztalatainak megszerzéséről. Helyette eleve olyan
szakembereket vesznek fel, akik minden szükséges gyakorlati kompetenciát már több évnyi, a
versenyszférában végzett munka révén elsajátítottak (pl. egy szakács éveken keresztül főzött
különböző stílusú éttermekben, vezetett konyhákat és szerzett tapasztalatot a világ különböző
részein). Ennek a megoldásnak az előnye a Tanári Szakmai Gyakorlat rendszeréhez képest
természetesen a szakmai életútból adódó hitelesség, ami az oktatásban is „átjön”. Hátránya az,
hogy a hazai – és általában a kelet-európai – viszonyok között a szakoktatás jelentősen alacsonyabb
bérszínvonala miatt igazán sikeres, szakmai karrierjük közepén levő emberek ritkán cserélik fel a
gyakorlati munkát az oktatásra (ha igen, annak inkább magánéleti okai lehetnek). A tapasztalat
szerint inkább nyugdíjhoz közelítve vagy nyugdíj mellett képzelhető el.



Hosszú szakmai gyakorlat: Egy hosszabb szakmai gyakorlat során a szakképzésben dolgozó tanár
ténylegesen a versenyszférában elhelyezkedve szerezhet tapasztalatot. Olyan országokban, ahol
az oktatás és a versenyszféra bérszínvonala hasonló, gyakran alkalmazott megoldás ez. Mivel a
tanári pálya a teljes személyiség alkalmazását jelenti a munkában, a kiégés egyik lehetséges
megelőző eszközének, vagy rosszabb esetben ellenszerének tartják azt, ha más területen dolgozva
új tapasztalatokat lehet szerezni. A szakismeretek szempontjából pedig a versenyszférában végzett
munka ad feltöltődési, megújulási lehetőséget az új eljárások, műszaki megoldások, piaci helyzetek
megismerésével. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a tanári létszám az időről-időre fél-egy
évre kilépő kollégák helyettesítésének megoldásához is kellően magas legyen. Ennek a
megoldásnak az egyértelmű előnye az, hogy a szakmai gyakorlatot végző személy fél-egy év alatt
mélyen belelát a vállalat működésébe, a megszerzett ismereteket pedig készség szinten elsajátítja.
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Hátránya azonban, hogy Magyarországon sem a helyettesítés nem megoldott, sem a tanári
pályához való visszatérés nem garantált. Az iparban ugyanis a bérek jóval magasabbak, így az ott
szerzett tapasztalat (siker esetén) az oktatói gárda ismereteinek frissítése helyett az oktatók
elvándorlásához vezethet.



Felkészülés más módon: Mindenképpen alacsonyabb költségű megoldás a tananyag-fejlesztésre és
kompetencia-pótlásra a felkészülés egyéb forrásokból. Ilyenek lehetnek a szakmai lapok,
szakcikkek, tanulmányok, vállalkozások honlapjai, üzleti tervei, műszaki berendezések leírásai, stb.
Ennek az előnye, hogy kis lépésekben, egy-egy elméleti tananyag színesítésére, fejlesztésére
könnyen alkalmazható. Nem szükséges hosszan távol lenni az oktatástól és így a tananyagfejlesztési teher nem válik „érezhetővé”. van azonban két lényeges hátránya a Tanári Szakmai
Gyakorlathoz képest. Az egyik egyértelműen az, hogy ez a felkészülés könnyen elmaradhat, vagy
legalábbis későbbre tolódhat aktuális napi oktatási és adminisztrációs feladatok mellett. A másik
pedig a tapasztalatszerzés mélysége: ebben az esetben ugyanis hiányzik a személyes élmény, a
gyakorlati helyzet átélése, az első kézből való informálódás lehetősége, amit a Tanári Szakmai
Gyakorlat nyújt.



Vendégoktatók meghívása: Sok intézmény vendégoktatók meghívásával próbálja beépíteni a
programba a gyakorlatias ismereteket. Olyan szakembereket hívnak meg, akik hosszú ideje az
adott szakmában dolgoztak vagy dolgoznak. Ezek a szakemberek nem adják fel a fő megélhetési
forrásukat és karrierjüket, hanem csak emellett, eseti alkalommal vagy csak részmunkaidőben
vesznek részt a szakoktatásban. Bár ennek a megoldásnak hosszú hagyománya van a hazai
szakoktatásban, sőt a törvényi szabályozás is elismeri szükségességét, nem ad választ a főállású
oktatók esetleges kompetenciahiányaira. Emellett ez a megoldás esetleges is, foglalkoztatás
hiányában ugyanis nincs garancia arra, hogy az adott szakember ténylegesen vissza is tér a
következő évben. A nagyarányú külföldi munkavállalással az ilyen módon bevont külső
szakemberek biztosítása egyre nehezebb feladat a szakképző intézmények számára.



Lemondás a gyakorlatiasabb oktatásról: Végül van egy triviális megoldás, az elméleti és gyakorlati
oktatás kettéválasztása. Emelletti érv az, hogy a versenyszféra viszonyai olyan gyorsan változnak,
hogy azt az oktatásban nem is lehet követni, inkább olyan alapos elméleti ismereteket kell adni,
amik révén a végzett többféle területen is el tud helyezkedni. A régi mondás szerint pedig a
gyakorlatot „majd a munkahelyen úgyis megszerzi”. Ez azonban nem felel meg a vállalatok mai
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elvárásainak, nem szolgálja a versenyképességet. Másrészt a hazai szakképzésben sem ez az irány
érvényesül, hanem a duális képzés révén éppen a minél gyakorlatiasabb képzés felé történő
elmozdulás.

A Tanári Szakmai Gyakorlat eljuttatása az igénybevevőkhöz

Az Insight projekt eredményeként adaptált Tanári Szakmai Gyakorlat projektidőszak utáni fenntartója
a Városlődi Villa Nkft. lesz. A projekt vezetőjeként e szervezetnél vannak meg azok az ismeretek és
erőforrások, amik révén igény esetén a Tanári Szakmai Gyakorlat tudásközpontjaként a rendszer
továbbadását biztosítani tudja. A módszertani anyagok, a teszt tapasztalatai itt rendelkezésre állnak. A
Tanári Szakmai Gyakorlat megoldáscsomagja több termékből és szolgáltatásból áll. Ezeket az
érintettekhez elsősorban a Tanári Szakmai Gyakorlat honlapján keresztül lehet eljuttatni. A Városlődi
Villa Nkft. a programot szakmai kapcsolatrendszerén keresztül is terjeszteni tudja, hiszen számos
szakképző intézménnyel áll kapcsolatban.

A projekt eredményeit három formában lehet elérni:
1. Módszertan átadása: Maguk a dokumentumok, így a módszertan, az útmutatók, a tananyagok, a
javaslatok, stb. az Insight projekt honlapján keresztül elérhetőek. Igény esetén ezekhez a Városlődi
Villa Nkft. mindenki számára hozzáférést biztosít, illetve a szükséges dokumentumokat átadja. Ezek
feldolgozása és alkalmazása az az iránt érdeklődő szervezetek számára önmagukban is lehetséges.
Ez a csomag tartalmazza a
o

o

Tanári Szakmai gyakorlat dokumentációját


gyakorlati módszertan



útmutató a résztvevő tanárok számára



útmutató a mentorok számára



kutatási eredmények és javaslatok



esettanulmány módszertan



munkafolyamatok a turizmusban (munkafolyamat-modellek)

Tanári Szakmai Gyakorlat céljára a www.insightprojekt.hu honlap használatát
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2. Tanácsadás: Igény esetén a Városlődi Villa Nkft. a Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetését
tanácsadással is segíti. Ennek keretében a rendszer lényegét, illetve az egyes dokumentumok
alkalmazásának módját az alkalmazni kívánó szervezeteknek elmagyarázzák, a felmerülő
kérdésekre választ adnak. Ennek révén a rendszer bevezetése könnyebbé válik és az induláskor
felmerülő kérdéseket közvetlenül meg tudják válaszolni. Ide kapcsolódik a
o

Tanári Szakmai Gyakorlat bevezetéséhez és működtetéséhez tanácsadás

3. Megvalósítás: Végül lehetőség van arra, hogy a Városlődi Villa Nkft. a Tanári Szakmai gyakorlat
rendszerszintű megvalósításában részt vegyen. Ebben az esetben nem csak a módszertani
dokumentumokat adja át és a program indulását segíti tájékoztatással és tanáccsal, hanem a
rendszer bevezetése és alkalmazása során folyamatosan szolgáltat. Ide kapcsolódó szolgáltatások:
o

Tanári Szakmai Gyakorlat szereplőinek felkészítése

o

Minta-tréningek lebonyolítása (kompetenciák kiértékelése, munkaterv készítés, stresszelemzés, bizalomépítés)

o

Lebonyolított Tanári Szakmai Gyakorlat kiértékelése

Módszertan

•Ingyenesen elérhető
•Bármikor korlátozás nélkül alkalmazható
•Tájékoztatást és regisztrációt és
hivatkozást kér

Tanácsadás

•Inygenesen elérhető
•Egyeztetés alapján vehető igénybe
•Hivatkozást kér

Megvalósítás

•Egyeztetés, megrendelés alapján vehető
igénybe
•A szolgáltatás költségét meg kell téríteni
•Partnerként vesz részt
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A Tanári Szakmai Gyakorlat finanszírozása

A Tanári Szakmai Gyakorlat finanszírozása jelenleg rendszerszinten, külön költségvetési tételként nem
biztosított. Azonban több forrás igénybevételével, összekapcsolásával biztosítható.
A rendszerhez való hozzáférés fenntartását a Városlődi Villa Nkft. a saját eszközeiből biztosítja. Ezzel a
Tanári Szakmai gyakorlatra vonatkozó információk a jövőben is eljuthatnak az érdeklődőkhöz, illetve
igény esetén a bevezető tanácsadás megoldható.

Maga az alkalmazás több forrásból oldható meg. Mivel a résztvevő tanárok szakmai továbbképzésen
vesznek részt a Tanári Szakmai Gyakorlat során, illetve egy sor többletfeladatot vállalnak a képzés
során, optimális megoldás az, ha a szakképző intézmény (vagyis a munkáltató) anyagilag is támogatja
a gyakorlatot. Ennek egyik módja, hogy a Tanári Szakmai Gyakorlat idejére munkaidő-kedvezményt ad,
vagyis tulajdonképpen a gyakorlat beépül az oktató munkaidőben ellátandó kötelezettségei közé.
Szervezési szempontból ez természetesen azt jelenti, hogy a gyakorlatra olyan időszakban kerül sor,
amikor az oktató megfelelő szabadidővel bír. Ilyen lehet az iskolai szünet (amikor nincs oktatási
kötelezettség). Amennyiben az oktatási időszakban kerül sor a rendezvényre, szerencsés, ha a
résztvevő tanárok munkaidő-kedvezményt kapnak, amennyiben ez megoldható. Mindenképpen
elkerülendő, hogy a résztvevő tanárok fizetését vagy egyéb juttatásait a gyakorlaton való részvétel
hátrányosan érintse.
Az iskola mellett bizonyos mértékű ráfordítást a tanárok részéről is igényel a program. Itt elsősorban
időráfordításra kell gondolni, a megszokottól eltérő munkaidő formájában. Ezt azonban
befektetésként kell értékelni, hiszen a megszerzett tudás elsősorban a tanárt gazdagítja, az ő további
munkáját, foglalkoztatási vagy későbbi elhelyezkedési lehetőségeit javítja.
A szakképző intézmény és egy (vagy több) vállalat közötti intenzív együttműködés esetén a Tanári
Szakmai Gyakorlat finanszírozásának forrása a szakképzés „testreszabásában” érdekelt vállalat is lehet.
Ilyen jellegű finanszírozásra, támogatási szerződésekre a szakképzés gyakorlatában már jelenleg is van
példa, ezekbe lehet a Tanári Szakmai gyakorlat rendszerét is beépíteni.
Speciális esetekben nagyobb oktatásfejlesztési és/vagy gazdaságfejlesztési projektek része is lehet a
Tanári Szakmai Gyakorlat rendszere. Ebben az esetben a program elindítása a projektből
finanszírozható, míg működtetése az érintett intézmények, tanárok, vállalatok részvételével
lehetséges.
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A tényleges finanszírozásnál figyelembe kell venni a Tanári Szakmai Gyakorlat rendszerének
költségigényét is.


A módszertan fejlesztése: Az Insight projekt keretében a módszertan közösségi és saját forrásokból
elkészült, az a továbbiakban ingyenesen hozzáférhető.



Az elkészült módszertan elérhetővé tétele: A Tanári Szakmai anyagainak elérhetővé tételét a
projektidőszakon túl a Városlődi Villa Nkft. vállalja.



A Tanári Szakmai Gyakorlat konkrét intézményben történő bevezetése: Ezt a feladatot a Városlődi
Villa Nkft. igény esetén tanácsadással segíti.



A Tanári Szakmai Gyakorlat konkrét intézményben történő megvalósítása: A folyamatos
működtetést a Városlődi Villa Nkft. költségeinek megtérítése esetén, külső szolgáltatóként tudja
vállalni. A költségek mértéke a feladatok számtól, az intézmény távolságától és a teljes
időtartamtól függ. Ebben az esetben a finanszírozás vagy a megrendelő szakképző intézménytől
vagy vállalattól, vagy pedig egy külső projektből származhat.
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