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Bevezetés
A megfogalmazott javaslatok a 24 hónapos Insight projekt keretén belül készültek, melyek a
Tanári Szakmai Gyakorlat módszertanára és az érintettekkel készített interjúk tapasztalatára
épülnek.
A jelenlegi dokumentum nem helyettesíti a projekt módszertanáról készített kézikönyvet, és a
Tanári Szakmai Gyakorlaton résztvevő mentorok és tanárok feladatait részletesen ismertető
guide-t. A javaslatokhoz kapcsolódóan rövid és áttekinthető formában bemutatja a Tanári
Szakmai Gyakorlat célját és fő elemeit. Részleteket továbbra is a teljes módszertanból lehet
megismerni.
Az Insight projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

1. Szakképzési rendszer változása a szakképzési törvény szerint
A kormány Nemzeti Együttműködési Programjában megfogalmazta, hogy egyre több jó
szakemberre van szükség, ami a szakképzési rendszer átalakulását igényli. A szakképzési
rendszer folyamatos változáson megy keresztül 2011. óta.
Készült egy koncepció, a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” címmel, mely kiemelten
foglalkozik a szakképzési intézményrendszer fejlesztésével, a gazdasági igényekkel
összehangolt versenyképes tudást biztosító iskolai rendszerű szakképzés megteremtésével, és
a szakképzés egész rendszerét érintő felülvizsgálatával.
„A szakképzési rendszerrel szemben megfogalmazódó kihívások és az ezekkel összefüggő
fejlesztési célok a következő három témakör köré csoportosíthatók. Először is, a gazdaság
igényeinek kiszolgálása: a jelenleginél több szakmunkás és technikus képzése, kibocsátása.
Másodszor, a duális képzés erősítése: a képzőhelyek száma és a képzési lehetőségek bővítése,
a duális képzési formában részt vevők számának emelése. Végül, a szakképzési rendszer
jobbítása: a képzés minőségének, hatékonyságának, eredményességének javítása.” (Pénzes,
2015:55)
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2015. június 4-én jelent meg a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény.

1.1.

A szakképzésről szóló törvény fő, a vállalkozásokat is érintő változásai

1.) Új szakképzési intézménytípusok, új szakképzési feladat ellátási struktúra kialakítása és
bevezetése


Az állami szakképzési intézmények fenntartását és szakmai irányítását az újonnan
alakult Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) háttérintézménye látja el.



Az állam által működtetett szakképző iskolákat összefogó szakképzési centrumok
kerülnek kialakításra, melyben a korábbi állami szakképző iskolák a szakképzési
centrumok tagintézményeiként működnek tovább. 2015 július 1-jétől az NGM több
mint 300 intézmény fenntartói feladatait vette át.



A 2016/17. tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A jelenlegi szakközépiskola
szakgimnáziummá alakul, amelyben a képzés továbbra is az érettségit megelőző 9-12.
évfolyamokból, valamint érettségit követő szakképzési évfolyam(ok)ból áll. Az
érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül is a
gyakorlati képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók az érettségi mellett egy
szakképesítést is szerezhessenek. Az érettségit követően pedig érettségire épülő emelt
szintű („technikus”) szakképesítés szerezhető. Ebben az iskolatípusban tehát 4+1 éves
képzés folyik.



A jelenlegi szakiskola elnevezésében szakközépiskolává alakul, amelynek lényeges
tartalmi újdonsága, hogy a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát
követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi
megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben
a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit. Ebben az
iskolatípusban tehát 3+2 éves képzés folyik.



Az MKIK kezdeményezésére a szakképzési törvény kimondja, hogy az állam által
fenntartott szakképző iskolában gyakorlati oktatásvezetőt kell foglalkoztatni.
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2. Két szakma megszerzése lehetséges térítésmentesen 25 éves korig


A második szakképesítés is ingyenessé válik az iskolai rendszerű szakképzésben, de a
második szakma csak a felnőttoktatás keretében szerezhető meg.



A köznevelési törvény módosítása értelmében 21. életévről 25. életévre került
felemelésre azaz életkorhatár, amelyet követően a tanuló már kizárólag csak
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.

3. A tanulószerződésre és együttműködési megállapodásokra vonatkozó szabályok változásai


A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben is köthető lesz tanulószerződés,
azonban az itt tanulók tanulói juttatása differenciált lesz (nappali: 100%, esti: 60%,
levelező: 20%).



Kiegészül a kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (KTM) fogalma: a
jövőben a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől térben vagy időben teljesen
elkülönített képzőhely minősül ilyennek.



2015.

június

12-től

a

szakközépiskolai

ágazati

képzésben

együttműködési

megállapodással részt vevő tanulók részére is kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni a
nyári összefüggő szakmai gyakorlatra a nem szakképzési (9-12.) évfolyamokon is.
Mindez azt is jelenti, hogy a 2015. június 12. előtt nem kell, (de lehetséges), de azt
követően megkötött együttműködési megállapodások esetén a 2015. június 12-t
követően megszervezett nyári összefüggő szakmai gyakorlatra kell tanulói juttatást
fizetni, akkor is, ha ezt a megkötött együttműködési megállapodás még nem
tartalmazza.


Változnak a tanulószerződés, az együttműködési megállapodás, a nyilvántartás és a
foglalkozási napló adatai, kötelező tartalma. Meg kell jelölni a teljesítési megbízottat a
tanulószerződésben és a nyilvántartásban. Kimondásra került, hogy a nyilvántartásbavételi eljárás illetékmentes, és együttműködési megállapodás akkor is köthető lesz, ha
„a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető”.



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kezdeményezésére bevezetésre került
a kamarai garancia intézménye, amelynek szabályai 2015. július 1-jétől kiegészülnek,
pl. az igazolás kiadása határidejének és visszavonásának szabályaival.
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5. A gyakorlati képzőhelyen tanulóképzéssel foglalkozó gyakorlati oktatók mestervizsga
kötelezettségei


Az MKIK javaslatára kiegészültek a mestervizsga kötelezettség szabályai, így
bizonyos esetekben: megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és gyakorlat, 60.
életév, kiemelkedő színvonalú vendéglátó-ipari egységben folytatott tevékenység,
mentesül a gyakorlati oktató a mestervizsga kötelezettség alól. Új mestervizsga
követelmény kiadása esetén megfelelő türelmi időt biztosít a törvény a kötelezettség
teljesítésére, egy új átmeneti szabály értelmében pedig nem 2015. szeptember 1-ig,
hanem 2016. szeptember 1-ig elegendő megkezdeni a mesterképzést a gyakorlati
oktatónak, ha ezt 2015. augusztus 31-ig írásban vállalja a kamara felé.

2. Szakképző intézmény vezetője által megfogalmazott javaslatok
A megkérdezett szakképző intézmények vezetői reagáltak különböző fórumokon,
közgyűléseken a kormányzati szándékra, a szakképzési törvény változásaira és a szakképzés
vezetők a nemzetgazdasági érdekeket figyelembe véve megfogalmaztak észrevételeket és
javaslatokat. A szakképző intézményvezetők az NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága
által megküldött és az NGM honlapján található és véleményezhető 2015/2016-os tanév
szakmaszerkezeti kormányrendelet tervezetre az alábbi észrevételt és javaslatokat tették.
A megfogalmazott észrevételek az alábbiak voltak:
1. Fontos, hogy a kommunikáció, a jogszabályok és megvalósítások összhangja egységes
legyen. A kormány, nemzetgazdasági szempontból „zászlóshajóként” emlegeti a
turizmus-szállodaipar-vendéglátás együttesének, mint húzóágazatnak a fejlesztését és
kiemelt támogatását. Ugyanakkor a munkaerő utánpótlást biztosító képzések
szakmaszerkezeti döntésénél nem minden esetben van meg az összhangot. Különösen
úgy nem, hogy a turisztikailag frekventált területeken, ahol egyébként is évek óta
hatalmas a szakmánkat érintő szakemberhiány keretszámokkal korlátozzák a szakmai
utánpótlást.
2. Nincs összhang a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok döntése és a
jogszabálytervezet között. Az MFKB-k döntése értelmében – a vendéglátás7

turizmushoz tartozó szakképesítések a legtöbb megyében a támogatott kategóriába
kerültek. Ehhez képest a jogszabálytervezet átsorolja a korlátozottan támogatható
kategóriába és keretszámokat határoz meg valamennyi, az ágazathoz tartozó
szakképesítésnél és szakközépiskolai képzésnél. A központilag meghatározott
keretszámok aránytalansága súlyos torzulást okoz a munkaerő utánpótlásban.
3. Több intézmény vezetője megdöbbenve tapasztalja, hogy a döntéshozó elvenni tervezi
az egyébként hatékonyan működő és magas szakmai színvonalat képviselő, nem
állami fenntartású intézményektől a képzés lehetőségét azáltal, hogy a tervezet szerint
országosan - a szakközépiskolai képzéseknél 97,52 %-át, míg a szakképesítéseknél
94,62 %-át - a KLIK hatáskörébe rendeli.

A szakképző intézmények vezetői által megfogalmazott javaslatok az alábbiak voltak:
1. Javasolták, hogy országosan vegyék figyelembe és hagyják jóvá az MFKB-k
javaslatát, amelynek értelmében a vendéglátás-turizmus szakmacsoporthoz tartozó
szakképesítésekre, valamint a szakközépiskolai képzésekre ne határozzon meg
keretszámokat, a területet sorolja át a támogatott körbe. Különösen igaz ez a
turisztikailag kiemelt területekre (Budapest, Közép-Dunántúl, Balaton és környéke,
Nyugat-Dunántúl).
2. Amennyiben nem tervezi az átsorolást, úgy javasolják, hogy az alapszakmák és az
érettségi vizsgához kötött szakmák tekintetében az arányokat változtassa meg, hisz
kizárt, hogy országosan közel annyi cukrászra lenne szüksége a szakmának, mint
szakácsra, vagy pincérre. Ezek az arányszámtorzulások figyelhetők meg az egyes
megyéknél (pl.: B-A-Z megye 320 pincér, kontra Veszprém megye 160 pincér).
3. A nem állami iskolafenntartók számára is határozzon meg keretszámot, mivel a
tervezett keretszámokat a KLIK által fenntartott iskolák nem tudják feltölteni, illetve a
rájuk kirótt keretszámok generálta feladatokat sem infrastrukturálisan, sem a
humánerőforrás tekintetében nem tudják tisztességesen ellátni.
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3.Szakképzés

jelenlegi

helyzetéhez

kapcsolódva

javaslatok

megfogalmazása
3.1.

Szakképző intézményvezetői vélemények

A szakképzés jelenlegi helyzetének megítélése érdekében mélyinterjút készítettünk a
szakképző intézmények vezetőivel.
A csökkenő beiskolázási létszám hatására optimálissá vált a tanulói létszám a szakképző
iskolákban, ugyanakkor a csökkenő finanszírozás hatására még ésszerűbb gazdálkodást kell
folytatniuk a szakképző intézményeknek. Az előírt kötelező óraszám növekedése és a
tanulólétszám csökkenésének hatására tovább csökken a dolgozói létszám, ami érinti a
pedagógusok és a technikai dolgozók állandó létszámát.
A kihívásokra a szakképző intézmények által tehető lépéseket a következőképpen
fogalmazták meg az interjúalanyok:


Első lépésben a jelenlegi szakmaszerkezetet a vendéglátás-turizmus szakmacsoportba
tartozó szakképesítések irányába tolják el és törekednek a vendéglátás-turizmus
szakmacsoporthoz tartozó szakmák elindítására.



Igyekeznek növelni az érettségire épülő szakmai képzések létszámát.



Belépési lehetőséget lehet kínálni a kétéves szakmai képzésekre azoknak, akik a
középiskola, vagy gimnázium 10. osztályát befejezték, de váltani, szakmát tanulni
szeretnének.



Lehetőséget látnak a határon túli magyarok toborzásában a hazai képzésekre. Ennek
érdekében megfontolandó lehet külső kirendeltség kialakítása vagy kinti alkalmazott
felvétele.



Ésszerűsítéseket hajtanak végre a költséggazdálkodás és a munkaerő-gazdálkodás
területén.



Ésszerűsítik a szakközépiskolai képzéseket és bevezetik a tömbösített szakmai
gyakorlatot.



Elsőbbséget adnak azoknak a szakképesítéseknek, amelyeket a külföldi partnereik
hajlandóak és kepések anyagilag támogatni. A külföldi partnerekkel közös képzéseken
fontos, hogy kizárólag a korosztályi sajátosságoknak megfelelő értelmi és érzelmi
9

szintű és megfelelő szakmai alapismeretekkel rendelkező, nyelveket használó,
viselkedni képes tanulókat kerüljenek ki.


A NFH által nyilvántartott és iskolarendszerbe még felvehető munkanélkülieket
érdemes megkeresni, hogy megfelelő alkalmassági mérést követően onnan is lehet
beiskolázni. Ezzel elkezdjük a fiatal munkanélküliek körében a nappali munkarend
szerinti felnőttoktatást.



Erősíteni kell a már szakképesítéssel rendelkező, vagy túlkoros tanulók térítéses
programjainkon való részvételét. Igyekeznek megtalálni azokat, akik hajlandóak és
képesek szakmát váltani és tanulni térítéses formában úgy, hogy ez nem kerül
pénzükbe.



Megfelelő mentorálással csökkenteni lehet a lemorzsolódást.

3.2.


A szakképző intézmények céljai
Szakközépiskolai képzés kiterjesztése az általános iskolák közepes, vagy attól
magasabb tanulmányi eredményt elérő diákjai részére.



Szakiskolában végzettek minél nagyobb hányadát benntartani a szakközépiskolai 2
éves képzésen.



Szakiskolában a lemorzsolódást 5 %-ra szeretnék csökkenteni.



A kétéves szakmai képzéseket a pincér, szakács és vendéglátásszervező-vendéglős
szakmákban országosan, valamint a határon túli magyarok körében kiterjeszteni.



Külföldi gyakorlaton résztvevők létszámát drasztikusan emelni.



A vállalati tanműhelyi létszámkeretet maximálisan kihasználni.

3.3.

A szakképző intézmények lehetséges módszerei

A fent megnevezett célok elérése érdekében az alábbi módszereket lehet alkalmazni.


Szakközépiskola
 Pályaválasztás időszakában a legtöbb általános iskolával felvenni a kapcsolatot és a grazi WIFI módszerével - az iskolán belül bemutatni az egyes szakmák
gyakorlatát.
 Érettségire épülő szakképzésnél bemutatni annak a lehetőségét, hogy milyen
előnyökkel jár a külföldi gyakorlat során szerzett referencia.
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 A tanárok gyakorlati tapasztalatszerzésének ösztönzése, a kidolgozott tanári
szakmai gyakorlat bevezetésével és támogatásával.
 A tanári szakmai gyakorlati tapasztalatok megosztása a kollégákkal, diákokkal és
azok beépítése az oktatási tananyagba.
 Tanárok által készített digitális tananyagfejlesztés, amely még intenzívebben a
gyakorlatorientált képzés felé mutat és felhasználja a Tanári Szakmai gyakorlati
tapasztalatokat.
 Aktív marketingmunka a kollégák részéről, amely bemutatja a képzőhelyre
jelentkezőknek a lehetőségeket.


Szakiskola
 A szakiskolákban népszerűsíteni kell a képzéseket „Miért válasszam a
vendéglátást, mint szakterületet?. Be kell mutatni az előnyöket a fiatalok számára:



-

Eladható szakképesítés, nyelvtudás, gyakorlat

-

Plusz kompetenciákkal az elhelyezkedési esélyek kiszélesítése

-

Gyakorlatorientált képzés, jobb alkalmazhatóság

-

Ösztöndíj a képzés megkezdésének évében

-

Magas jövedelemszerzési lehetőség az európai munkaerőpiacon

-

Azonnal elhelyezkedés lehetőség a megfelelő kompetenciák birtokában

-

Kiszámítható jövőt és gyors karriert biztosít

Szakiskola
 Megfelelő

felzárkóztató

programokkal,

rendezvényeken

való

részvétellel

megszerethető és jól megismerhető a szakma
 Pályaválasztás időszakában a legtöbb általános iskolával felvenni a kapcsolatot és
- a grazi WIFI módszerével

- az iskolán belül bemutatni az egyes szakmák

gyakorlatát.
 Tanárok által készített digitális tananyagfejlesztés, amely még intenzívebben a
gyakorlatorientált képzés felé mutat!
 Gyakorlatorientált elméleti képzés úgy az általános, mint a szakmai modulok
tekintetében.
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Tananyagfejlesztés-képzés
 Valamennyi szakképesítéshez szükséges szakmai anyagot digitális formában fel
kell dolgozni és az oktatást ennek megfelelően kell tervezni.
 Az egyes modulokhoz kapcsolódóan a tankönyveket ki kell vezetni a rendszerből
és át kell állni a gyakorlatorientált képzésre.
 Az idegen nyelvi moduloknál a hangsúlyt a kommunikációra kell fektetni.
 A gyakorlatoknál a napi tevékenység során használt mozdulatokat készség szintűre
kell fejleszteni.
 Népszerűsíteni kell a külföldi gyakorlatokat, azok hozadékát.
 Maximális energiát kell fektetni a magyar nyelvű kommunikációra, a társas
kapcsolatokra és a vendéglátásban elvárt etikus viselkedésre.

4. Tanári Szakmai Gyakorlat módszertana és alkalmazási előnye
4.1.

Módszer bemutatása és célja

A projektet megalapozó igényfelmérés igazolta, hogy a turisztikai szakképzésben dolgozó
oktatók jelentős részének hiányzik a naprakész munkatapasztalata. A projekt célja ezért egy
olyan módszertan átvétele és adaptálása volt, amely biztosítja a rendszeres hozzáférést
legfrissebb iparági gyakorlatokhoz és piaci információkhoz. Ezzel a módszertan szorosabb
kapcsolatot teremt a munkaerőpiaci igények, vagyis a munka világa és az oktatás között, ami
a mai szakképzésnek elengedhetetlen eleme. E cél elérése érdekében a konzorcium tagjai
négy, egymással összefüggő célt határoztak meg:
1. A középfokú oktatásban résztvevő oktatók számára a turisztikai vállalkozások
működésébe való betekintés lehetőségének biztosítása;
2. Az oktatók felkészítése attraktív és információgazdag oktatási anyagok készítésére a
szakmai gyakorlati tapasztalatok alapján;
3. A gyakorlati rendszer adaptálása során olyan feltételek biztosítása, amelyek a tanárok
számára vállalhatóak és ezzel a rendszer fenntarthatóságának biztosítása;
4. A rendszer kialakítása során a hazai szakképzési rendszerhez történő igazodás biztosítása
és ezzel elterjedésének megkönnyítése.
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A Tanári Szakmai Gyakorlat módszertanának kidolgozása egy minden résztvevő által
használható formában készült, mely gyakorlatias, a tanári szakmai gyakorlat lefolytatását
lépésről-lépésre bemutató dokumentum, amelyet a szakképzésben oktató tanárok szakmai
gyakorlatának megvalósítása során lehet használni.
A Tanári Szakmai Gyakorlat többhetes 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. A résztvevő tanárok a valós
munkafolyamatokba bekapcsolódva szerezhetnek tapasztalatot 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.
A szakmai gyakorlat során a cél a valós szakmai munkatapasztalat szerzése, ezen keresztül
pedig a szakmai munka során történő tanulás, különös tekintettel

4.2.



a fogadó szervezet/vállalat 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.

Alkalmazási előnye

A Tanári Szakmai Gyakorlat új hatásokkal, ötletekkel és naprakész szakmai és piaci
ismeretekkel gazdagítja a résztvevő tanárokat. A gyakorlat ezenkívül hozzájárul a szakmai
oktatók szemléletmódjának és önértékelésének fejlesztéséhez azzal, hogy közelebb hozza a
versenyszférában szokásos autonómiát, nyitottságot, hatékonyságot, egyéni felelősséget és
mobilitást. Hozzájárul a kapcsolatteremtési és kommunikációs készség fejlesztéséhez.
A Tanári Szakmai Gyakorlati rendszer működtetése azonban túlmutat a résztvevő oktatók
személyes fejlődésén. Szervezeti és egyéni kapcsolatok, valamint a szakképző intézmények és
a vállalkozások közötti együttműködések létrejöttével általánosságban is hozzájárul a
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szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. A tanári szakmai gyakorlat
keretben lehetőség van arra, hogy az elméleti fogalmakat, modelleket összevessék a
gyakorlattal, ebből pedig mindkét résztvevő fél profitálhat. A tanári szakmai gyakorlat a
legjobb lehetőség arra, hogy az oktató gyarapítsa ismereteit a szakmai munka hétköznapjairól,
megtapasztalja a munkahelyi viszonyokat és megismerje a szakmai értékeket.
A Tanári Szakmai Gyakorlat akkor lehet sikeres, ha a résztvevő oktatók a munkafolyamatok
széles spektrumára láthatnak rá, és ha lehetőségük van a szakmai valóban hasznosítható
szakmai tapasztalatok és ismeretek szerzésére.
Optimális esetben a tanári szakmai gyakorlat egyszerre biztosítja a vállalati folyamatok és a
piaci igények megismerését, valamint rálátást ad az új technológiákra és munkaerőpiaci
viszonyokra. Ez a kettősség – a napi rutin és az innovatív eljárások – természetesen nem
feltétlenül ismerhetők meg egy helyen, ezért különös figyelmet kell fordítani a szakmai
gyakorlat helyének kiválasztására.
Amennyiben ez megfelelően sikerül, a gyakorlat biztosítja az elmélet és a gyakorlat, az
oktatott szaktárgyak és a napi szakmai gyakorlat közötti megfelelést. Annak érdekében, hogy
ez valóban megtörténjen, strukturált ismeretszerzési technikákat kell alkalmazni a gyakorlat
során. Ezek közé tartozik a megfigyelés, az interjúkészítés, a dokumentumok gyűjtése, a
tevékenység naplózása, illetve mindezek egyeztetése a mentorral.
A fentieket összefoglalandó, a tanári szakmai gyakorlat számos különféle célt szolgálhat
egyszerre, így:


a meglevő elméleti tudás elmélyítését,



az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását,



a szakmai ismeretek frissítését,



új szakmai/szervezeti kultúra megismerését,



új készséges és kompetenciák kialakítását,



elmozdulást a gyakorlatiasabb oktatás felé,



gyakorlati példák gyűjtését.

Ennek révén az oktatók személyes és szakmai fejlődésének jó eszköze.
Összességében tehát a Tanári Szakmai Gyakorlat
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tanulási lehetőség, amely lehetővé teszi a résztvevők készségeinek és ismereteinek a
fejlesztését;



szakmai tapasztalat, amelynek során a résztvevő oktatók egy rövid időszakban
munkavállalóként tevékenykednek;



munka, megfigyelés és ezeken keresztül tanulás kombinációja, amelyre szakmai
munkahelyen, az oktatási intézményen kívül kerül sor.

4.3.

A Tanári Szakmai Gyakorlat szereplői, érintettjei

a) Szakképző intézmények
A szakképző intézmény a Tanári Szakmai Gyakorlaton résztvevő tanárok
munkáltatója (akár teljes, akár részmunkaidőben)
b) Résztvevő tanárok
Az a szakképző intézmény által (jelen projektben turisztikai szaktárgyakat oktató)
oktatóként foglalkoztatott személy, aki részt vesz a Tanári Szakmai Gyakorlaton
elfogadva a Tanári Szakmai Gyakorlati Program feltételeit.
c) Szakmai gyakorlati koordinátor
A képzési koordinátor közvetlenül részt vesz a Tanári Szakmai Gyakorlati Program
szervezésében és lebonyolításában, mint a gyakorlatok megvalósításáért felelős
személy. A Szakmai gyakorlati koordinátor vagy a szakképző intézmény munkatársa,
vagy egy külső szakértő. Mindenképpen fontos, hogy széles körű szakmai
kapcsolatrendszerrel bírjon. Feladata, hogy a helyi és regionális cégekkel tartsa a
kapcsolatot, valamint a résztvevő tanároknak információt és segítséget adjon a
megfelelő gyakorlati hely kiválasztásában az elsajátítandó kompetenciák alapján.
d) Szakképzés diákjai
Bár a szakképzésben résztvevő diákok közvetlenül nem részesei a Szakmai Gyakorlati
Programnak, indirekt módon, oktatási programjuk révén mégis a program
eredményeinek felhasználói és így érdekeltjei közé tartoznak. Az Insight projekt
keretében a szakképzési diák olyan szakoktatási intézményben tanuló diák, aki ott
valamilyen turisztikai szakképzésben vesz részt.
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e) Ipari partner/gyakorlati hely
Az ipari partner az a fogadó (az Insight projekt esetében turisztikai) vállalat, amely a
résztvevő tanárok számára gyakorlati helyet biztosít. A vállalkozás tevékenységi köre
gyakorlatilag bármi lehet az adott szakmai területen belül. A turizmus terén ez
jelenthet szálláshelyeket, utazási irodákat vagy éppen rendezvényszervezőket.
f) Mentor
A mentor az a személy, aki a gyakorlati hely részéről (és általában annak
alkalmazottjaként) felelős a résztvevő tanárok szakmai gyakorlatának lebonyolításáért
és egyben szakmai fejlődésük nyomon követéséért.
g) Turisták
A turisták a diákokhoz hasonlóan szintén közvetetten haszonélvezői a Tanári Szakmai
Gyakorlati Programnak azon keresztül, hogy fogyasztóként kapcsolatba kerülnek a
szakképzésben végzett munkavállalókkal. Márpedig a jobb felkészültségű dolgozók
színvonalasabb turisztikai élményt tudnak nyújtani és így javítják a turisták
elégedettségét.
h) Állam
Az állam is támogatja a tanárok szakmai gyakorlatát, nem közvetlenül hat arra, hanem
különböző szervezeteken keresztül fejti ki a hatását a turisztikai képzés támogatására,
finanszírozására és szabályozására. Az állam meghatározza a szakképzés jogi kereteit
és az állami hivatalokon, szervezeteken keresztül ellenőrzi az oktatás, szakképzés
minőségét.

4.4.

A Tanári Szakmai Gyakorlat tartalmi tervezésének lépései

A Tanári Szakmai Gyakorlat sikerének szempontjából a legfontosabb a gyakorlat tartalmi
jellemzőinek, vagyis a tényleges munkaprogramnak a kidolgozása. Ez szükségszerűen egy
több lépésből álló iteratív folyamat során valósulhat meg, amelyben a felek igényeit és
lehetőségeit egymással összehangolják és egyeztetik. A kiindulópontot a résztvevő tanárok
igényei jelentik. Ezek a korábbi tapasztalatokból meglevő ismeretek és kompetenciák és a
jelenlegi oktatási igényekből származó ismeretek és kompetenciák közötti eltérésként
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határozhatók meg. Ezek felmérésével kezdődik a tartalom tervezése. Hasonlóan fontos, hogy
a tanárok lehetőségeit áttekintsük. A tényleges tapasztalatszerzés csak akkor valósulhat meg,
ha a tanárnak lehetősége van nyugodt körülmények között, egyéb magánéleti és munkahelyi
kötelezettségeivel összehangoltan a gyakorlaton részt venni.
Az ipari partnerek – vagyis a fogadó vállalkozások – kínálati lehetőségeinek felmérése adja a
másik oldalt. Ők biztosítják azt a tudást, amelyet a résztvevő tanár megszerezhet. Azzal, hogy
betekintést ad munkafolyamataiba, eljárásaiba a Tanári Szakmai Gyakorlat megvalósítását
teszi lehetővé. Meg kell érteni, hogy a vállalat milyen tudást tud kínálni és azt is, hogy azt
hogyan, mikor, hol tudja átadni (úgy, hogy az a működésében ne okozzon zavart).
Fontos, hogy az ipari partner és annak munkatársai ne tehernek érezzék az egyeztetést és a
tanárok fogadását. A sikeres együttműködés érdekében ebben a szakaszban meg kell
ismertetni azokat az előnyöket is, amelyek a vállalkozás számára adódnak a Tanári Szakmai
Gyakorlati programban való részvételből közép- és hosszútávon (így pl. a fogyasztói figyelem
felkeltéséből adódó PR érték, illetve az, hogy az oktatásban jó gyakorlatként
esettanulmányban meg lehet jelenni, valamint, hogy ezen keresztül jobban képzett
munkavállalókhoz lehet jutni).
Összefoglalva, a gyakorlat tervezése során a következő lépésekre van szükség:
1. A résztvevő tanárok igényeinek pontos megértése (a meglevő és a szükséges ismeretek
eltéréseként);
2. A lehetséges ipari partnerek felmérése, 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;
4. A tanárok számára a gyakorlatból eredő konfliktusok 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.
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4.5.

A Tanári Szakmai Gyakorlat hossza

A Tanári Szakmai Gyakorlat hossza az elvégzendő feladatok jellegétől és a felek
teljesítőképességétől függ. A gyakorlati időszak teljes hossza két hét és egy hónap között
változhat. Ez az időtartam azonban nem feltétlenül teljes egészében a gyakorlati helyen
töltendő – a legtöbb esetben a tanárokat ennyi időre a foglalkoztató szakképző intézmények
sem tudják nélkülözni. Amennyiben jól válogatják meg az időpontokat, akkor a gyakorlaton
levő tanárok a kulcsfeladatokat ennél sokkal rövidebb idő alatt is megismerhetik. Mivel itt
nem arról van szó – mint például a tanulók szakmai gyakorlata esetében – hogy a szakmai
folyamatokat készség szinten be kell gyakoroltatni, hanem csak megismertetése, bemutatásra
kerül sor, a tartós jelenlét és az ismétlődő gyakoroltatás nem szükséges. A 2-4 hetes
időtartam, ezért úgy értelmezendő, hogy ennyi idő alatt biztosan minden olyan
munkafolyamat előfordul, amelynek a megfigyelését a tanárok a gyakorlat során célul tűzték
ki.

4.6.

A Tanári Szakmai Gyakorlat kiértékelése

A tanári szakmai 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 sokféle formát ölthet:


a résztvevő tanár értékeli a fogadóintézménnyel kötött szerződés, megállapodás tartalmát;



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



a képzőintézmény a gyakorlat oktatási hasznosíthatóságát (pl. az elsajátított ismeretek
milyen tárgyakban használhatóak).
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A tanári szakmai gyakorlat értékelése a következő dokumentumban jelenik meg:
 Gyakorlati beszámoló a tanári szakmai gyakorlatról

A kiértékelésnek írásos formában rendelkezésre kell állnia a szakmai gyakorlat befejezése
után 4 héten belül. Ezt a beszámolót el kell juttatni mind a képzőintézmény, mind a
fogadóintézmény felé.
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