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Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Pedagógusok, Andragógusok, Felnőttképző Szakemberek!
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet évek óta jól ismert, megszokott kiadványát olvassák most, amely ebben az évben is részben megújult, és kibővült tartalommal jelent meg, azonban nem könyv alakban, hanem elektronikusan rögzített formában. Az Intézet – a szakképzés és felnőttképzés szakmapolitika irányelveinek figyelembevétele mellett – messzemenőkig az Önök igényeire építve állította össze a programok választékát, folyamatosan bővítve, korszerűsítve képzési kínálatát és továbbképzési tevékenysége korszerű felnőttképzési jellegét. Ugyanakkor változatlanul megtalálhatók programajánlatunkban a hagyományosnak mondható, ismétlődő továbbképzések, konzultációk és a korszerű, aktuális igényt kielégítő, akkreditált pedagógus-továbbképzések. Tartalmi bővülést mutat a felnőttképzés szakemberei és a szakértők számára összeállított programkínálat. Ezt a kínálatbővülést az is szorgalmazta, hogy lezárult
egy újabb fontos fejlesztés, a Társadalmi Megújulás Operatív Program tartalmi szakasza, amelynek eredményeit közismertté kell tenni ahhoz, hogy a szakképzés, valamint
a felnőttképzés szakemberei feladatuk ellátása során eredményesen hasznosítani tudják azokat.
Továbbképzéseinket a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló módosított
277/1997. (XII. 22.) számú Kormányrendelettel összhangban szervezzük, ezért ajánlott
programválasztékunk a biztosított költségkeret terhére pályázható.
Programválasztékunk kialakításánál továbbra is szem előtt tartottuk a szakképzés igényeit, a gazdálkodó szervezetek, és az iskolafenntartók elvárásait. Formális tanulási lehetőséget elsősorban a 277/1997 kormányrendelet szerinti akkreditált pedagógus-továbbképzéseink biztosítanak. Ezeket a képzéseket főként az iskolai rendszerű képzést
végző, közalkalmazottként foglalkoztatott pedagógusok részére szervezzük, biztosítva
ezzel az előírt továbbképzési kötelezettségük teljesítését is. Ezek a továbbképzések elsősorban nem egy konkrét szakképesítésre irányuló képzéshez kapcsolódnak, hanem
tartalmuk több szakmacsoportban felhasználható vagy általános pedagógiai-módszertani jellegű. Az utóbbi időben jelentős feszültséget és a jelentkezők számában tapasztalható csökkenést okozott a továbbképzések és a szokásos tanítási idő egybeesésnek a
résztvevők számára kedvezőtlen következménye. Az áttörést az a néhány – de szándékunk szerint egyre növekvő számú – akkreditált továbbképzés jelenti, amelyek csak minimális helyhez és időhöz kötött jelenlétet követelnek, a tanulás nagyobb, de folyamatosan ellenőrzött és irányított-támogatott szakasza tetszőleges helyszínen, és időszakban
folytatható. Ezek a lehetőségek e-learning rendszerű képzésekkel biztosíthatók. Az intézet az e-learning témakörében már korábban kifejlesztett hagyományos akkreditált pedagógus-továbbképzési programokat. Ezek a programok több változatban és különböző
megközelítésben épültek az e-learning módszertanának kérdéskörére, bemutatva a lehetőségeket, és az ilyen típusú képzések kialakításának műszaki-informatikai és pedagógiai-módszertani alapjain át a kivitelezés rejtelmeibe is bevezették a résztvevőket. Ez
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évben megújítottuk az e-learnigről szóló a továbbképzéseinket és folyamatosan fejlesztjük, bővítjük képzési kínálatunkat most már e-learning formában is.
Az említett 277/1997 kormányrendelet közelmúltban történt kedvező változása – miszerint a nem akkreditált továbbképzések is beszámíthatók a továbbképzési kötelezettség
bizonyos mértékig – az intézet által szervezett, rövid szakmacsoportos továbbképzések
nagy részét is a formális tanulás szintjére emelték. Ezekhez a továbbképzésekhez is készül képzési program, és a felnőttképzés szabályai szerinti szerződés alapján, tanúsítványt adunk a résztvevőknek.
Az egyes szakterületek kérdéseivel foglalkozó országos szakmai konzultációk iránti növekvő igényt is igyekszünk minél szélesebb körben kielégíteni. Ezen továbbképzések
közül néhányat az országos tanulmányi versenyek idején szervezünk meg.
Továbbképzéseink nagy részét – igény szerint – egy-egy 12-20 fővel bejelentkező iskola helyszínén is megszervezzük.
A képzésekre történő bejelentkezés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően online
történik, a www.nive.hu honlap „Továbbképzések” menüpont alatt található jelentkezési
rendszer segítségével. A térítésköteles programokra a jelentkezést a költségviselő aláírásával papír alapon is meg kell küldeni, a regisztráció csak válik érvényessé. (1445
Budapest, pf. 338, fax: 431-6546)
Köszönjük a hozzánk eljuttatott észrevételeiket, javaslataikat, melyeket a továbbiak-ban
is szívesen veszünk. Szeretnénk a programjainkat minél inkább az Önök igényei és elvárási szerint tervezni és szervezni.
További információt ad:
Kiszter István osztályvezető
NSZFI 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: 431-565 Fax: 461-6546
E-mail: kiszter.istvan@nive.hu
Aktuális információk: a www.nive.hu „Továbbképzések” menüpontjában.
Budapest, 2011. augusztus
Modláné Görgényi Ildikó
főigazgató
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ÉRTELMEZÉSEK
a programfüzet használatához, az alkalmazott jelölésekről
Kódszám:

a továbbképzés hagyományos értelmű szakterület és téma szerinti
azonosító száma, (max. négy számjegy. Pl. 2006: a 20 - a pedagógiai
szakterület a 06 - a szakterületen belüli azonosító.)

Részvételi költsége:

két részből áll:
• Szakképzési Alap NSZFI-n keresztüli támogatásából (nincs feltüntetve)
• az iskola által térítendő hozzájárulási költségből (feltüntetve)
- nincs: a továbbképzés szakmai része térítésmentes,
- a számszerűen feltüntetett összeg: a szakmai program hozzájárulási költsége.
(pl.: 12.000,-Ft/fő: a járulékos költségeket – utazást, szállást, étkezést – általában nem tartalmazza)
a tanfolyami napokat jelöli a kezdési időpont és zárójelben az időtartam
megadásával.
(pl.: 2012. március 19-23.kezdési időpont: március 19-én 10 óra
(40 óra, azaz 5 nap)
ugyanannak a továbbképzésnek több megajánlott időpontját vagylagosan jelöljük.
a továbbképzésre vonatkozó kiegészítő információkat tartalmazza:
mely intézménnyel közös, akkreditációra benyújtott-e a program, mi
a teljesítési kötelezettség stb.

Ideje:

Megjegyzés:

Táblázat:

áttekintést ad a továbbképzési programokról.

Jelentkezés:

a részvételi szándék jelzésére szolgál az on-line jelentkezés mellett.
A nem meghatározott idejű, vagy hiányos helyszín-adatú továbbképzésekre is kérjük elküldeni jelentkezéseiket, mert csak így tudunk azok
indításáról, illetve helyszínéről dönteni. A továbbképzéseket csak megfelelő számú jelentkezés esetén szervezzük meg. A bejelentkezéseket az NSZI honlapján a „Továbbképzések” menüpontban továbbképzésenként igazoljuk vissza, valamint a jelentkezési lapon feltüntetett
e-mail címen keresztül. Az esetenkénti részvételi költség számláját
postázzuk.
Aktuális információkat az NSZFI honlapján a „Továbbképzés” menüpontban találnak.

A továbbképzés lemondása fizetési kötelezettség nélkül írásban a kezdési időpontot megelőzően legalább három héttel lehetséges. Értelmezések
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A szakmai vizsgáztatásban résztvevők felkészítése különös
tekintettel a kompetencia elvű moduláris szakképzésre

0001

Cél:
A szakmai vizsgáztatás kötelező eljárási rendjének, a szakmai vizsgaszabályzat változatlanul maradt, módosult és új szabályainak egyértelmű, érthető megfogalmazása és
megismertetése a szakmai vizsgáztatásban résztvevőkkel annak érdekében, hogy munkájuk szabályszerű, országosan egységes és eredményes legyen a jövőben és a jelenlegi átmeneti időszakban.
Tartalom, tematikai egységek:
(Elméleti és gyakorlati foglalkozások)

A vizsgáztatás jogszabályi háttere és értelmezése.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályai.
A szakmai vizsgaszervezés feltételei, előkészítése, megszervezése.
Informatika a szakmai vizsga szervezésében.
Egy szakmai vizsga előkészítése, megszervezése.
A vizsgabizottság tagjainak megbízása, a tagok és a vizsgát segítők feladatai.
A vizsgabizottság értekezletei, a vizsga befejezése, a vizsga dokumentumai.
Egy szakmai vizsga lefolytatása.
Egy vizsgabizottsági értekezlet levezetése.
Nyomtatványok kitöltése, jelentés készítése.
A minőségbiztosítás módjai a szakmai vizsgán.
A vizsgáztatással kapcsolatos további kérdések.
Helyzetelemzések a vizsgán előforduló, lehetséges helyzetekben.
Javasolt résztvevők:
A szakmai vizsgabizottság munkájában résztvevők (a szakképzési tv. 14.§-a
szerint), és a vizsgabizottság munkáját segítők.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
szaktanár, szakoktató, gyógypedagógus szakképzettség
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Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések

Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: záródolgozat.
Alapítási engedélyszám: OKM-3/172/2009.

Pályázatírási és projektmenedzsment készségek fejlesztése
a szakképző iskolák pedagógusainál

0021

Cél:
A pályázatírás technikáinak, módszereinek megismertetése. A projekt előkészítésére,
megvalósítására vonatkozó ismeretek és készségek elsajátítása.
A résztvevők ismerjék meg az EU-s pályázatok követelményeit, az NFT II. felépítését, a
szakképzés fejlesztésével összefüggő változásokat, az ezzel összefüggő pályázati lehetőségeket.
A képzésen megszerzett tudást képesek legyenek a gyakorlatban alkalmazni.
Tartalom:

EU ismeretek, NFT II.
A pályázás folyamata, szervezete.
A pályázat, mint projekt.
Projektterv készítése.
Projektkontroll és a projekt zárása.
Javasolt résztvevők:
A szakképző iskolák menedzsmentje, pedagógusai.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
szakképző intézményben tanító tanár, szakoktató.
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Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: zárófeladat: projektterv elkészítése
Alapítási engedélyszám: OKM-3/70/2009.

Teljesítményértékelési rendszer (TÉR)

0022

Cél:
A hallgatók megismerjék az Emberi erőforrás menedzsment (EEM) jogi szabályozását.
A hallgatók lássák egészben az (EEM, HRM) iskolai rendszerét, az egyes elemek kapcsolatát, lássanak egy komplex teljesítményértékelési rendszert, lássák a fejlesztő és a
minősítő teljesítményértékelés különbségét és segítséget kapjanak a teljesítményértékelési folyamat lebonyolításához, az értékelés során alkalmazott eszközök használatához.
Tartalom:

Emberi erőforrás menedzsment.
Teljesítményértékelési rendszer az EEM rendszerében.
Információgyűjtés forrásai, módszerei, eszközei, technikája.
A teljesítményértékelés eljárásrendje, folyamata, dokumentálása.
Adatok feldolgozása, felkészül az értékelő megbeszélésre; eljárásrend.
A vezetők értékelése.
A teljesítményértékelési rendszert támogató ösztönzőrendszer.
Javasolt résztvevők:
A szakképző iskolák menedzsmentje, pedagógusai.
Időtartam:
30 óra
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Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések

A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
felsőfokú szakképesítés;
legalább öt év bármely munkakörben, bármely beosztásban végzett munka.
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: értékelő beszélgetés szerepjáték formájában.
Alapítási engedélyszám: OKM-3/74/2009.

Szakértők felkészítése a szakmai vizsgák ellenőrzésére

0040

Cél:
Az állam által elismert végzettség megszerzéséhez szervezett szakmai vizsgák hatósági és
szakmai ellenőrzéséhez szükséges módszerek és eljárások ismeretében, egységes szemlélettel legyenek képesek a megyei kormányhivatalok, a szakképesítésekért felelős minisztérium és a kamara ellenőrző tevékenységét operatív módon szakmai szempontokkal támogatni, és a szakmai ellenőrzést ellátni. Az ellenőrzési tapasztalatok birtokában képesek legyenek
javaslatot megfogalmazni a szakmai vizsgarendszer, a szakképzés országos rendszere és a
szakmai és vizsgakövetelmények fejlesztése területén. A központi és a helyi dokumentumok,
programok keretei között tudatosan érvényesítsék és segítsék a kompetenciaelvű szakmai
képzési modell a kimenetszabályozással kapcsolatos alapelveinek megvalósulását.
Tartalom:

A program tartalmazza a moduláris OKJ-hoz kapcsolódó fogalmak áttekintését,
a szakmai vizsgák hatósági ellenőrzésének elméleti áttekintését,
a szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése során alkalmazott adatlapok és a kialakított
informatikai rendszer használatát,

a szakmai vizsga ellenőrzésének folyamatát,
a szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének elméleti áttekintését,
segédanyagok készítésének technikáit, módszereit a szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének támogatásához,

a szakmai vizsga szakmai ellenőrzésének területeit,
a szakmai vizsga ellenőrzésének dokumentálását.
12

Javasolt résztvevők:
A szakmai vizsgabizottság munkájában résztvevők (a szakképzési tv. 14.§-a
szerint), és a vizsgabizottság munkáját segítők.
Időtartam:
2 nap
A jelentkezés feltételei:
Valamely szakképesítéscsoporthoz kapcsolódó szakirányú felsőfokú vagy felsőfokú pedagógiai, vagy andragógiai végzettség. Szakmai vizsgáztatásban szerzett gyakorlat. Minimum 3 szakmai vizsgán való közreműködés igazolása..
Részvételi költsége:
24.000,-Ft (+étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Jelenlét, valamint az egyes gyakorlati órákon, foglalkozásokon egyéni munkák teljesítése és ezek írásos illetve számítógépes produktumaiból személyes portfólió készítése.
Felnőttképzési akkreditáció lajstromszáma: PL-5810
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Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Autodesk, AutoCAD

AutoCAD szoftver oktatása kezdő szinten – távoktatás

0101

Cél:
A számítógéppel segített műszaki ábrázolás tanítás-tanulás folyamatának megismerése és elsajátítása AutoCAD szoftver alkalmazásával, továbbá a szerkesztés-tervezésgyártás műszaki kommunikációs lépéseinek számítógépes megoldása, feldolgozása,
oktatási módszereinek elsajátítása.
Tartalom, tematikai egységek:

Bevezetés az AutoCAD program használatába.
Rajzelemek létrehozása.
Fóliák alkalmazása.
Metszetek készítése.
Méretezés.
Rajzelemek egységesítése.
Javasolt résztvevők:
A műszaki szakterület, különösen a gépészet, építészet és informatika szakmacsoportjának szaktanárai és szakoktatói.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Alapvető számítógép kezelési gyakorlat.
Részvételi költség:
60.000,- Ft nemzetközi cégvizsgával (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: számítógépes gyakorlati feladat.
Akkreditációra előkészített program.
Távoktatás.
Tanulási idő szükséglet: kb. 60 óra.
A beszámítható óraszám: 40 óra.
Egyéni tanulás saját vagy iskolai eszközrendszerrel, internet-hozzáférés nélkülözhetetlen.
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AutoCAD szoftver oktatása haladó szinten – távoktatás

0102

Cél:
A számítógéppel segített műszaki ábrázolás tanítás-tanulás folyamatának megismerése és elsajátítása AutoCAD szoftver alkalmazásával, továbbá a szerkesztés-tervezésgyártás műszaki kommunikációs lépéseinek számítógépes megoldása, feldolgozása,
megtanítása. A gyártási rajzok alapján térbeli modellek, látványtervek létrehozása. A
megismerési és alkalmazási folyamat oktatási módszereinek elsajátítása.
Tartalom, tematikai egységek:

Alapfogalmak ismétlése.
A program telepítése, betöltése.
A szilárdtest modellezés alapjai.
Összetett szilárdtestek létrehozása.
Nézőpontok, nézetek.
Metszetek.
Vetületek készítése.
Látványterv létrehozása.
Javasolt résztvevők:
A műszaki szakterület, különösen a gépészet, építészet és informatika szakmacsoportjának szaktanárai és szakoktatói.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
AutoCAD 2D ábrázolás ismerete.
Részvételi költsége:
60.000,- Ft nemzetközi cégvizsgával (+szállás, étkezés)
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Autodesk, AutoCAD

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Autodesk, AutoCAD

Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: számítógépes gyakorlati feladat.
Akkreditációra előkészített program.
Távoktatás.
Tanulási idő szükséglet: kb. 60 óra.
A beszámítható óraszám: 40 óra.
Egyéni tanulás saját vagy iskolai eszközrendszerrel, internet-hozzáférés nélkülözhetetlen.
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Módszertani felkészítés a változó tanári szerepre
a tanirodai képzésben

1405

Cél:
A tanirodai gyakorlati képzés hagyományostól eltérő oktatási módszertanának megismertetése, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Cégszolgálati Központja
szolgáltatásainak bemutatása és használatának gyakoroltatása.
El kívánjuk érni, hogy a továbbképzésen résztvevők képesek legyenek a hagyományostól eltérő, elsősorban differenciált csoportmunkára épülő órák vezetésére, a hagyományos tanárszerep tréneri szereppel való felváltására.
Tartalom, tematikai egységek:

Tanirodai gyakorlat helye, szerepe az oktatásban, előzmények.
A gyakorlócég fogalma, feltételrendszere, struktúrája, a munkamegosztás kialakítása.

Hospitálás gyakorlócégben és a tapasztalatok feldolgozása.
A gyakorlócég „gazdasági környezete”.
Cégalapítás.
Munka a gyakorlócégben.
Prezentáció.
Munkamegosztás a gyakorlócégben.
Munkaterületeknek megfelelően esettanulmányok feldolgozása, azaz munkavégzés.

A munkafolyamatok prezentálása és a szervezeti folyamatok egymásra épülésének
áttekintése.

A tanirodai oktatás módszertana, a tanár megváltozott szerepköre.
Tréning zárása és értékelése.
Javasolt résztvevők:
A gazdasági és ügyviteli jellegű szakképzést folytató középiskolák tanirodai gyakorlatot vezető tanárai, szakoktatói.
Időtartam:
30 óra
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Minden szakterületet
Közgazdasági
szakterület
érintő pedagógus-továbbképzések

A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
gazdasági és pedagógus szak;
közgazdász tanár, gazdaságtan tanár, ügyviteli szaktanár, marketing közgazdász tanár szakképzettség;
a jelölt már folytat tanirodai képzést, vagy tervezi az ebben való részvételt.
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Felelőse:
Dr. Tóth András, Koós Lászlóné
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: zárófeladat, reflexiós levél
Akkreditációra előkészített program.
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A tanirodai gyakorlócégek munkaköri feladatainak
tervezése, szervezése

1407

Cél:
Felkészíteni a résztvevőket a tanirodai gyakorlat vezetésére, a gyakorlócég komplex
rendszerként való kezelésére. Fontos, hogy a hallgatók megismerjék a tanirodai gyakorlócégben megvalósítható munkamegosztást, a lehetséges szervezeti felépítést, valamint az egyes osztályok – titkárság, marketing, áruforgalom, pénzügy/könyvelés, humán erőforrás (munkaügy) – konkrét feladatait, és a feladatok ellátásához szükséges
jogszabályi előírásokat.
Tartalom, tematikai egységek:

Munkamegosztás és szervezeti felépítés a tanirodai gyakorlócégben.
A titkárság feladatkörének és munkafolyamatainak teljes körű bemutatása.
A marketing és a beszerzés – értékesítés részleg munkafolyamatainak teljes körű
bemutatása.

A pénzügyi részleg munkafolyamatainak teljes körű bemutatása.
A könyvelés munkakörének teljes körű bemutatása.
A humánerőforrás gazdálkodás (munkaügyi csoport) munkafolyamatainak teljes
körű bemutatása.

Zárófeladat kijelölése, prezentáció, értékelés.
Javasolt résztvevők:
A gazdasági és ügyviteli jellegű szakképzést folytató középiskolák tanirodai gyakorlatot vezető tanárai, szakoktatói.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
gazdasági és pedagógus szak;
közgazdász tanár, gazdaságtan tanár, ügyviteli szaktanár, marketing közgazdász tanár szakképzettség;
felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
a jelölt már folytat tanirodai képzést, vagy tervezi az abban való részvételt.
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Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések
Közgazdasági szakterület
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Minden szakterületet
Közgazdasági
szakterület
érintő pedagógus-továbbképzések

Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Felelőse:
Dr. Tóth András
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: portfólió vezetés, zárófeladat.
Akkreditációra előkészített program.
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Az intézményi felelősök felkészítése a Szakképzési Minőségbiztosítási
Keretrendszer (SZMBK) követelményeinek figyelembevételével,
a Szakképzési Önértékelési Modell II. Fejlesztési szintje szerinti
önértékelésre
1603
Cél:
Az Európai Unió Szakképzési Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer alkalmazásának ösztönzése és elősegítése, valamint a Szakképzés-fejlesztési Stratégiában (20052013) kitűzött célok és az 1057/2005. Kormányhatározatban foglalt rendelkezések teljesítésének céljából:
1. Az SZMBK alapelvek, fogalomrendszer tudatosítása, az önértékelés és az SZMBK
Keretrendszer kapcsolata, helye az intézmény minőségfejlesztési rendszerében.
2. Az intézményi felelősök felkészítése a Szakképzési Önértékelési Modell II.
Fejlesztési szintje (SZÖM II.) szerinti önértékelés előkészítésére, megvalósítására.
Tartalom, tematikai egységek:

A képzés bevezetése, indítása.
Az SZMBK Keretrendszer alapelvei, követelményrendszere, kapcsolata az önértékeléssel.

Az önértékelés lényege, szerepe az intézményfejlesztésben, minőségfejlesztési
rendszerében.

A Szakképzési Önértékelési Modell célja, tartalma a SZÖM II. Fejlesztési szint öszszefüggései, tartalmi elemei, követelményrendszere.

A Szakképzési Önértékelési Modell II. Fejlesztési szintjének (SZÖM II.) folyamata.
 Az önértékelés eredményeinek felhasználása, beépítése az intézmény fejlesztésébe.
Záró ellenőrzés: teszt kitöltése.
Javasolt résztvevők:
A szakképző intézmények minőségügyi felelőse.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
szaktanár, szakoktató, pedagógus szakképzettség.
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Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések
Minőségbiztosítás
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Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések
Minőségbiztosítás

Részvételi költsége:
40.000,-Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: feleletválasztós teszt.
Alapítási engedélyszám: OKM-3/50/2009.

Az intézményi felelősök felkészítése az intézményi folyamatok
szabályozására a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer
(SZMBK) követelményeinek figyelembevételével

1604

Cél:
A szakiskolai intézmények pedagógusainak felkészítése az intézményi folyamatok szabályozására a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer követelményeinek figyelembevétele mellett.
A szakképzés változásai alapján az intézményi folyamatok átalakítására vonatkozó hatások megismerése. Az intézmény felkészítése az intézmény folyamat menedzsment
rendszerének továbbfejlesztésére, átalakítására. (újraszervezésére – re-engineering).
Tartalom, tematikai egységek:

A szakképzési rendszer változásai és kihatása az intézményi folyamatokra.
A SZÖM II. megvalósításának tapasztalatai.
Az intézményi célrendszer felülvizsgálata.
Célok megfogalmazása a változások tükrében.
Erőtér-elemzés.
Intézményi folyamatok és ezek rendszere.
Folyamatok azonosítása.
Cél-folyamat mátrix készítése.
Lyukas négyzet gyakorlat.
Folyamatok mérése.
Javasolt résztvevők:
A szakképző iskolák menedzsmentje, pedagógusai, különös tekintettel az SZP
II. intézmények projektfelelősei.
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Minden szakterületet érintő pedagógus-továbbképzések
Minőségbiztosítás

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
Szakképző intézményben tanító tanár vagy szakoktató.
Részvételi költsége:
50.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Egy adott folyamat szabályozásának elkészítése szabadon választott módszerrel (folyamatábra, írott szabályozás, táblázat).
Alapítási engedélyszám: OKM-4/40/2009.

Minőségügyi módszertan a szakképző intézmények
pedagógusai számára

1606

Cél:
A szakképző intézmények által elindított fejlesztések módszertani támogatása az intézmény célrendszerének felülvizsgálatához, a partneri mérési rendszer működtetéséhez,
a fejlesztések elindításához szükséges ok-elemzéshez, valamint a folyamatok megtervezéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez.
Megismerjék a célrendszer kialakításának, felülvizsgálatának elméleti alapjait és alkalmazható tudást szerezzenek az intézmény célrendszerének felülvizsgálatára és továbbfejlesztésére.
Megismerjék a fejlesztések elindításához szükséges ok-elemzési technikák elméleti hátterét, és egy ok-elemzési technikát alkalmazási szinten sajátítsanak el.
Ismerjék meg a fejlesztésekhez kapcsolódó szervezetfejlesztés elméletét, és a kezeléséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési és menedzselési technikákat.
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Tartalom, tematikai egységek:

Intézményi célrendszer.
Intézményi folyamatok és szabályozásuk.
Intézményi partneri mérések.
Intézmény mérési rendszere.
Problémamegoldási technikák.
Fejlesztések támogatásának szervezeti háttere (változás menedzsment).
Javasolt résztvevők:
Szakképző intézmények minőségügyi fejlesztésben résztvevő pedagógusai, különös tekintettel a Szakiskolai Fejlesztési Program II-ben résztvevőkre.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
bármely szakos szakképző intézményben tanító tanár, szakoktató.
Részvételi költsége:
60.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: prezentáció készítése.
Alapítási engedélyszám: OKM-3/35/2007.
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Szakiskolai tanulók tanulási képességeinek fejlesztése
szaktárgyi órakeretben

2008

Cél:
A tréning célja, hogy a szakiskola 9-10. évfolyamán tanító pedagógusok elméleti és
módszertani felkészültségének fejlesztésével hozzájáruljon az alkalmazásképes tudást
központba helyező kompetenciafejlesztő iskolai munkához, a tanulók egyéni és csoportos tanulási technikáinak fejlesztéséhez.
A program a résztvevők elméleti ismeretit gyakorlati alkalmazások által, tapasztalatokon
keresztül kívánja gazdagítani. A tréningtechnika segítségével a pedagógusok tanulási
képességeket fejlesztő eljárásokat sajátíthatnak el, kipróbálhatják az egyes technikákat,
illetve műhelymunkában tantárgyukhoz adaptálhatják azokat.
A cél, hogy a tanárok a tréning végeztével új helyzetekben, saját tantárgyi óráikon is képesek legyenek a gyerekek fejlettségéhez igazodó technikákat alkalmazni, a hatékony
tanulás módszereit kiválasztani, a serdülők tanuláshoz való viszonyát formálni, tanulási szokásaikat alakítani.
Tartalom, tematikai egységek:

A tréning programjának indoklása.
Egymásra és a munkára hangolódás.
Kritikus pontok, problémák a szakiskolai tanítási-tanulási folyamatban.
A tanuláshoz való viszony formálásának feladatai a szakiskolában, a tantárgyi tanításban.

Helyes tanulási szokások.
Figyelmi képességek fejlesztése a szakiskolában.
A beszédkészség fejlesztésének feladatai a szakiskolákban.
A szókincs gyarapítása és az olvasás.
A szövegértés és szövegfeldolgozás képességének fejlesztése a szakiskolában.
Az írásbeli szövegalkotás erősítésének lehetőségei a szaktárgyi órákon.
Az emlékezetfejlesztés feladatai és lehetősége a szakiskolában.
A gondolkodás fejlesztése a szakiskolában.
Korszerű tanulásszervezés – komplex képességfejlesztés
Záróakkordok.

25

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Szakpedagógia-didaktika

Akkreditált pedagógus-továbbképzések
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Javasolt résztvevők:
Szakiskolai tanárok, szakoktatók, kollégiumi nevelők.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
Pedagógiával kapcsolatos szakképzettség;
Alapfokú számítógép-kezelési ismeretek
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: írásbeli beszámoló készítése és értékelő kérdőív kitöltése.
Alapítási engedélyszám: OKM-1/44/2008.
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Horizontális tanulás – A közoktatásban használható, intézményi
horizontális tanulási technikákat bemutató,
gyakoroltató továbbképzés

2009

Cél:
A horizontális tanulás, az együttműködés attitűdjének elmélyítése, az azt szolgáló módszerek gyakoroltatása. Azoknak a helyzeteknek, szituációknak a bemutatása, amelyek
lehetővé teszik az intézményekben felhalmozódott egyedi, jó gyakorlatok átadását, átvételét intézményen belül, és intézmények között egyaránt. A horizontális ismeret átadási technikák gyakorlása során tapasztalatszerzés az ismeret átadást segítő eszközök önálló megtervezésében.
Tartalom, tematikai egységek:

Bevezetés.
Csoportszervezés – együttműködés.
Horizontális tanulás az iskolában.
Pedagógiai programok – jó gyakorlatok.
Banchmarking gyakorlat.
Szakmai nap tervezése.
Horizontális tudásátadás-projekt tervezés.
A képzés zárása.
Javasolt résztvevők:
Általános-, közép- és szakiskolai tanárok
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
Pedagógiával kapcsolatos szakképzettség;
2 év gyakorlat.
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
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Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: egy konkrét témát érintő, az együttműködést segítő
eszköz megtervezése.
Alapítási engedélyszám: OKM-1/26/2008.

Tanítsunk tanulni! A tanulási stratégiák hatékony
alkalmazásának módszerei

2010

Cél:
A továbbképzés célja az egyéni és közösségi eredményesség javítása a pedagógus attitűdjének és viselkedési mintáinak formálásával, azaz a pedagógusok felkészülésének
támogatása, hogy a résztvevő pedagógusok korszerű tanulás-módszertani kompetenciákkal rendelkező szakemberként céltudatosabban és eredményesebben segíthessék
tanítványaikat a hatékony tanulási technikák kiválasztásában, alkalmazásában. A résztvevő pedagógusok olyan konkrét és hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket
kapnak a tanulási folyamatról, a hatékony és eredményes tanulás feltételeiről, a tanulási technikákról, melyek segítségével hozzájárulnak tanulóik helyes tanulási szokásainak
kialakításához, fejlesztik azok tanulási motivációit. Fontos, hogy a pedagógusok magukévá tegyék azt a szemléletmódot, mely szerint a pozitív önértékelés, képzelőerő, kreativitás hatékonyabbá teszi a tanulás folyamatát. A továbbképzés során a tapasztalati tanulás, saját élmény révén olyan módszertani többletet kapjanak a pedagógusok, amivel a kognitív tanulás illetve tanítás hatékonyságát nagymértékben emelni tudják. A tréning módszertani alapja a saját élményűség: célja, hogy a modern tanulási stratégiákhoz való viszony, saját élményű tanuláson keresztül megalapozza a szemléletformálást.
Ezáltal bővül módszertani eszköztáruk, megismerik a korszerű tanulási módszereket és
alkalmazzák azokat saját szakterületükön.
Tartalom, tematikai egységek:

A képzés bevezetése.
A tanulás – természetes folyamat.
A siker és az önbecsülés fontossága a tanulásban.
Hatékony és eredményes tanulás külső és belső feltételei.
Tanulási technikák – a sikeres tanulás.
A képzés lezárása.
Javasolt résztvevők:
Középfokú intézmények tanárai, szakoktatói, kollégiumi nevelői.
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Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
Szakképzésben dolgozó pedagógus, szakoktató.
Részvételi költsége:
40.000 Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: a tréningen elkezdett és otthoni feladatként befejezett
egyéni foglalkozási terv, valamint reflexiós levél.
Alapítási engedélyszám: 100 004/64/2011.

E-learning – a jövő iskolája

2031

Cél:
A résztvevőt megismertetni az e-learning fogalomrendszerével, megtanítani otthonosan
mozogni, kommunikálni a mai tizenévesek számára oly természetes hálózati környezetben. Szétnézünk együtt az internetes kínálatban a gyakorló tanár szemével, és a következő kérdésekre keresni a választ: Vajon csak a technológia legújabb szemfényvesztései agy valódi eszközök arra, hogy diákjainknak többet adjunk, jobban tanítsunk? Mit vár
tőlünk a mai iskolás nemzedék? Miben segíthet a hálózati technológia? Ezekre a kérdésekre keressük közösen a választ.
Tartalom, tematikai egységek:

Alapfogalmak, keretrendszerek (LMS, LCMS).
E-learning történelem, megoldások, irányzatok, szabványok.
E-learning tananyagok, multimédia, interaktivitás.
Tanárok? Instruktorok, tutorok, mentorok?
Net Generáció.
A web 2.0 és e-learning 2.0 lehetőségei.
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Javasolt résztvevők:
A közoktatásban alkalmazott pedagógusok.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
a jelentkező rendelkezzen a Windows operációs rendszer és a Word szövegszerkesztő program felhasználói szintű ismeretével.
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Együttműködés, kommunikáció feladat; E-learning tapasztalatok; Netgeneráció – egyéni és csoportfeladat; Pedagógiai célú Weeb2.0ás eszközök használata; Modulzáró teszt.
Alapítási engedélyszám: 100 004/67/2011.

A szinopszistól az e-learning tananyagig

2032

Cél:
A továbbképzés célja az, hogy a pedagógus rendelkezzen mindazon elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képes felismerni a saját szakterületén a multimédia oktatóanyagok alkalmazásának lehetőségeit, előnyeit, felkészül arra, hogy órai munkájába az infokommunikációs eszközöket beépítse.
Tartalom, tematikai egységek:

Az elektronikus médiatár fogalma, a médiaelemek tananyaggá integrálásának módszerei.

Médiaelemek integrálása szerzői rendszerben.
Online publikáció: weboldal szerkesztés.
A tananyagelemek integrálása internetes keretrendszeren.
30
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Interaktivitás és navigáció.
Lehetőségek a számonkérésre, ellenőrzésre, gyakorlásra.
Az e-learning óra megtervezése.
Javasolt résztvevők:
A közoktatásban alkalmazott pedagógusok.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:
Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
a jelentkező rendelkezzen a Windows operációs rendszer és a Word szövegszerkesztő program felhasználói szintű ismeretével.
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Együttműködés, kommunikáció feladat; Elemkészítés/
gyűjtés feladat; Integrálás feladat; Szinopszis feladat; Forgatókönyv feladat;
Modulzáró teszt.
Alapítási engedélyszám: 100 004/66/2011.

eTankönyv – elektronikus tananyagfejlesztés keretrendszerben

2033

Cél:
A hallgatót megismertetni az e-learning keretrendszerek felépítésével, szolgáltatásaival alkalmazói és fejlesztői szempontból, valamint feltárni a rendszer használatában rejlő pedagógiai lehetőségeket. A modul célja, hogy a résztvevőket felkészítse egy oktatási
keretrendszer (LMS, LCMS) használatára, a rendszerben való együttműködésre, közös
munkára. A modul az oktatási keretrendszerben elvégezhető tanári tevékenységek részletes, gyakorlat-orientált összefoglalását adja. A résztvevők megismerik az e-learning
kurzusok létrehozásának, felhasználók kezelésének, a rendszer menedzselésének és
a különböző e-learning elemek integrálásának módszereit. Képesek lesznek saját kur-

31

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Szakpedagógia-didaktika

zusok megtervezésére és létrehozására, a diákok számára ellenőrző feladatok, tesztek
összeállítására, online együttműködés és kommunikáció kialakítására. Megismerik a tanulói aktivitás ellenőrzésének, mérésének módszereit.
Tartalom, tematikai egységek:

Keretrendszerek szolgáltatásai, az ismertetésre kerülő keretrendszer felépítése.
Kurzusoldal szerkesztése, beépített editor használata.
Tananyagok, segédanyagok feltöltése, megjelenítési beállítások.
A keretrendszer tanulást segítő szolgáltatásainak részletes bemutatása (kommunikációs eszközök, tesztek, feladatok, adminisztráció)

Saját tananyag létrehozása gyakorló oldalunkon.
Javasolt résztvevők:
A közoktatásban alkalmazott pedagógusok.
Időtartam:
30 óra
A jelentkezés feltételei:

Egyetemi vagy főiskolai végzettség;
a jelentkező rendelkezzen alapvető számítógép-kezelési ismeretekkel, használja az internetet és rendelkezzen egy e-mail címmel
Részvételi költsége:
40.000,- Ft (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Együttműködés, kommunikáció feladat; Kurzus létrehozása keretrendszerben; Kurzus kipróbálása tanulókkal; A kísérlet elemzése.
Alapítási engedélyszám: 100 004/65/2011.
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A kompetenciaelvű szakmai képzési modell alkalmazása a szak- és
felnőttképzés KIMENETI tartalmainak meghatározásában (a 2052
kódszámú PL-5806 program részképzése)
2050
Cél:
A képzést eredményesen elvégzett résztvevők a saját napi munkájuk alakítása, munkamozzanataik meghatározása, elvégzése, a központi és a helyi fejlesztési eredményeknek a helyi programok keretei között való alkalmazása során értően és tudatosan érvényesítsék a kompetenciaelvű szakmai képzési modellnek a kimenetszabályozáshoz
kapcsolódó alapelveit, használják fel annak átfogó jellegű egyéb elméleti eredményeit.
Képesek legyenek részleteiben és összefüggésekben, a helyi képzési dokumentumokkal való összevetésben, problémák megoldásához is értelmezni a hazai szakképzés kimeneti tartalmait meghatározó jogszabályokat, valamint a közelmúlt központi fejlesztései során létrejött, a kimeneti szabályozást érintő ajánlásként, irányelvként funkcionáló más dokumentumokat.
Tartalom (modulok):

A szakképzési kompetenciarendszer alapjai. (1. modul)
A munkatevékenység és a képzés belső mennyiségi arányai. (2. modul)
A vizsga folyamata és tartalma a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (3.
modul)

Feladatok, feladatrendszer, feladatbank a kompetenciaelvű szakmai képzés modellben. (4. modul)

A szakképzési helyszínek, feltételek a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (7. modul)
Javasolt résztvevők:
A szak- és a felnőttképzésben dolgozó szakmai tanárok, szakoktatók, képzésés vizsgaszervezők, vizsgáztatók.
Időtartam:
108 óra
A jelentkezés feltételei:
Valamely szakképesítés-csoporthoz kapcsolódó szakirányú felsőfokú, vagy felsőfokú pedagógiai, vagy andragógiai végzettség;
5 év munkatapasztalat, ebből szakmai oktatásban, képzésben szerzett minimum 3 év szak- vagy felnőttképzési gyakorlat;
A hazai szakképzés dokumentumrendszerének és a szakképzési jogszabályok-
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nak átfogó és alapszintű ismerete;
Felhasználó szintű Word- és Excel-kezelés, internet és levelezőrendszer használat, személyes számítógép-használati lehetőség, szélessávú internetkapcsolathasználati lehetőség.
Részvételi költsége:
Önköltséges, a térítési díj a jelentkezők számától függ.
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: A képzés során az egyes modulok teljesítésekor írásos, illetve számítógépes formában, kötelezően személyes portfólióelemeket
kell készíteni. A képzés végén a képzésen résztvevők valamennyi modult érintő, komplex tudásmérésen vesznek részt.
Felnőttképzési akkreditáció lajstromszáma: PL-5804

A kompetenciaelvű szakmai képzési modell alkalmazása a szak- és
felnőttképzés FOLYAMAT-tartalmainak meghatározásában (a 2052
kódszámú PL-5806 program részképzése)
2051
Cél:
A képzést eredményesen elvégzett résztvevők a saját napi munkájuk alakítása, munkamozzanataik meghatározása, elvégzése, a központi és a helyi fejlesztési eredményeknek a helyi
programok keretei között való alkalmazása során értően és tudatosan érvényesítsék a kompetenciaelvű szakmai képzési modellnek a folyamatszabályozáshoz kapcsolódó alapelveit, használják fel annak átfogó jellegű egyéb elméleti eredményeit. Képesek legyenek részleteiben és összefüggésekben, a helyi képzési dokumentumokkal való összevetésben, problémák megoldásához is értelmezni a hazai szakképzés folyamat-tartalmait meghatározó jogszabályokat, valamint a közelmúlt központi fejlesztései során létrejött, a folyamatszabályozást érintő ajánlásként, irányelvként funkcionáló más dokumentumokat.
Tartalom (modulok):

A munkatevékenység a képzés belső mennyiségi arányai. (1. modul)
A szakképzési kompetenciarendszer alapjai. (2. modul)
Képzési programok a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (5. modul)
A képzési tartalomelemek, tananyagbank a kompetencialevű szakmai képzési modellben. (6. modul)

A szakképzési helyszínek, feltételek a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (7. modul)
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A szak- és felnőttképzésben dolgozó szakmai tanárok, szakoktatók, képzés- és
vizsgaszervezők, vizsgáztatók.
Időtartam:
85 óra
A jelentkezés feltételei:
Valamely szakképesítéscsoporthoz kapcsolódó szakirányú felsőfokú, vagy felsőfokú pedagógiai, vagy andragógiai végzettség;
5 év munkatapasztalat, ebből szakmai oktatásban, képzésben szerzett minimum 3 év szak- vagy felnőttképzési gyakorlat;
A hazai szakképzés dokumentumrendszerének és a szakképzési jogszabályoknak átfogó és alapszintű ismerete;
Felhasználó szintű Word- és Excell-kezelés, internet és levelezőrendszer használat, személyes számítógép-használati lehetőség, szélessávú internetkapcsolathasználati lehetőség.
Részvételi költsége:
Önköltséges, a térítési díj a jelentkezők számától függ.
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: Teljesítési kötelezettség: A képzés során az egyes modulok teljesítésekor írásos, illetve számítógépes formában, kötelezően személyes portfólióelemeket kell készíteni. A képzés végén a képzésen résztvevők valamennyi modult érintő, komplex tudásmérésen vesznek részt.
Felnőttképzési akkreditáció lajstromszáma: PL-5805
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A kompetenciaelvű szakmai képzési modell alkalmazása a szak- és
felnőttképzés tartalmainak meghatározásában
2052
Cél:
A képzést eredményesen elvégzett résztvevők a saját napi munkájuk alakítása, munkamozzanataik meghatározása, elvégzése, a központi és a helyi fejlesztési eredményeknek a helyi programok keretei között való alkalmazása során értően és tudatosan érvényesítsék a kompetenciaelvű szakmai képzési modell alapelveit, használják fel annak
átfogó jellegű egyéb elméleti eredményeit. Képesek legyenek részleteiben és összefüggésekben, a helyi képzési dokumentumokkal való összevetésben, problémák megoldásához is értelmezni a hazai szakképzés kimeneti tartalmait meghatározó jogszabályokat, valamint a közelmúlt központi fejlesztései során létrejött, a kimeneti szabályozást
érintő ajánlásként, irányelvként funkcionáló más dokumentumokat.
Tartalom (modulok):

A szakképzési kompetenciarendszer alapjai. (1. modul)
A munkatevékenység és a képzés (belső) mennyiségi arányai. (2. modul)
A vizsga folyamata és tartalma a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (3.
modul)

Feladatok, feladatrendszer, feladatbank a kompetenciaelvű szakmai képzés modellben. (4. modul)

Képzési programok a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (5. modul)
A képzési tartalomelemek, tananyagbank a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (6. modul)

A szakképzési helyszínek, feltételek a kompetenciaelvű szakmai képzési modellben. (7. modul)
Javasolt résztvevők:
A szak- és felnőttképzésben dolgozó szakmai tanárok, szakoktatók, képzés- és
vizsgaszervezők, vizsgáztatók.
Időtartam:
140 óra
A jelentkezés feltételei:
Valamely szakképesítés-csoporthoz kapcsolódó szakirányú felsőfokú, vagy felsőfokú pedagógiai, vagy andragógiai végzettség;
5 év munkatapasztalat, ebből szakmai oktatásban, képzésben szerzett minimum 3 év szak- vagy felnőttképzési gyakorlat;
A hazai szakképzés dokumentumrendszerének és a szakképzési jogszabályok-
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nak átfogó és alapszintű ismerete;
Felhasználó szintű Word- és Excel-kezelés, internet és levelezőrendszer használat, személyes számítógép- és szélessávú internetkapcsolat-használati lehetőség.
Részvételi költsége:
Önköltséges, a térítési díj a jelentkezők számától függ.
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: A képzés során az egyes modulok teljesítésekor írásos, illetve számítógépes formában, kötelezően személyes portfólióelemeket
kell készíteni. A képzés végén a képzésen résztvevők valamennyi modult érintő, komplex tudásmérésen vesznek részt.
Felnőttképzési akkreditáció lajstromszáma: PL-5806
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Autodesk, AutoCAD
Felnőttképzés

Felnőttképzés az Európai Unióban

3002

Cél:
A felnőttképzés az Európai Unióban az oktatási és képzési tevékenység kulcstényezőjévé vált. A résztvevők a képzés során megismerik az EU felnőttképzési stratégiájának
legfontosabb kérdéskörei mellett a fejlett országok felnőttképzési rendszereit.
Tartalom, tematikai egységek:

Az egész életen át tartó tanulás európai állásfoglalásai és irányelvei.
Az Európai Képesítési Keretrendszer.
Az Európai Minőségbiztosítási Keretrendszer.
Az Európai Szociális Alap támogatási és pályázati rendszere.
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Időtartam:
30 óra
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Akkreditációra előkészített program.

A felnőttképzés hazai rendszere

3003

Cél:
A résztvevők megismerik a hazai felnőttképzés jogszabályait, a finanszírozás rendszerét, a szakmai irányítás intézményeit, azoknak kulcsproblémáit és fejlesztési irányát.
Tartalom, tematikai egységek:
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A felnőttképzés jogszabályi rendszere, és a legújabb változások.
A felnőttképzés irányítási rendszere, a szerkezeti és intézményi reform.
A finanszírozás többcsatornás rendszere: a támogatási és pályázati lehetőségek.
Az intézményi-, és program-akkreditáció előnyei és kötelezettségei.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: egy gyakorlati feladat elkészítése és egy elmélet kérdés elemzése
Alapítási engedélyszám: OKM-2/28/2009.

A szakmastruktúra és a szakképesítések hazai rendszere

3004

Cél:
A résztvevők átfogó ismereteket szerezzenek a hazai szakmastruktúráról és szakképesítési rendszerről, valamint sajátítsák el a moduláris szakmai és vizsgakövetelmények
adaptálásának tervezési alapjait. Ezen belüli részcélok az alábbi témakörök megismerése, illetve elsajátítása:
- a szakképzés szakmastruktúrája, ezen belül az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
moduláris szerkezete;
- az új vizsgáztatási követelmények (vizsgarészek) felépítése, a követelmények vizsgán
történő alkalmazása;
- a központi programok felnőttképzésben történő alkalmazási lehetőségei, az adaptáció
tervezési módszerei.
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Autodesk, AutoCAD
Felnőttképzés

Tartalom, tematikai egységek:

A szakmastruktúra új típusú felépítésének indokai.
Szakképesítési rendszerek (az állam által elismert és nem elismert szakképesítések).

Az Országos Képzési Jegyzék felépítése és tartalma.
A szakképesítés tartalmának szerkezete.
A szakképesítés vizsgakövetelményeinek szerkezete, a szakmai vizsgák rendszere.
Gyakorlati kompetenciák elsajátítása példa-feladatok alapján.
A szakképzés, a szakmastruktúra fejlesztésének fő irányai.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
A felnőttképzés különböző – iskolai és iskolai rendszeren kívüli – területein dolgozó vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek
és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,- (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: írásbeli záródolgozat: megadott témakörökből egy kiválasztott gyakorlati feladat elkészítése.
Alapítási engedélyszám: OKM-2/2/2009.
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Az andragógia alapjai

3005

Cél:
A résztvevők megismerik felnőttkorban figyelembe veendő tanulási és viselkedési sajátosságokat, azok figyelembevételének módját és az azokból adódó képzési-módszertani sajátosságokat.
Tartalom, tematikai egységek:

A felnőttkori tanulás lélektana.
 A felnőttkorban szükséges kulcskompetenciák: fejlesztésük lehetőségei és módszerei.
Tanulási stílusok és stratégiák a felnőttkorban, az aktivitást és a motivációt befolyásoló tényezők.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: egy gyakorlati feladat elkészítése (esettanulmány, tanácsadás összeállítása vagy tanulási terv készítése) és egy elméleti kérdés
elemzése
Alapítási engedélyszám: OKM-2/30/2009.
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Autodesk,
Felnőttképzés
AutoCAD

Akkreditált pedagógus-továbbképzések

Autodesk, AutoCAD
Felnőttképzés

A felnőttképzés módszertana I.

3006

Cél:
A résztvevők megismerik a képzés megtervezésének korszerű alapjait, moduláris program- és tananyagtervezés elméleti és gyakorlati sajátosságait.
Tartalom, tematikai egységek:

A szakképzés programrendszerei: azonosságok és különbségek az iskolai, és az iskolarendszeren kívüli képzésben.

A moduláris képzéstervezés feladatai és szabályai.
A kompetencia-centrikus képzés követelményei és módszerei.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Teljesítési kötelezettség: egy gyakorlati feladat elkészítése (módszertervezés,
portfólió vagy szemléltető anyagok készítése) és egy elméleti kérdés elemzése
Alapítási engedélyszám: OKM-2/29/2009.
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A felnőttképzés módszertana II.

3007

Cél:
A résztvevők részletes tájékoztatást kapnak a hatékonyabb képzés érdekében alkalmazható távoktatási és e-learning technológiák lehetőségeiről.
Tartalom, tematikai egységek:

A távoktatás szerepe és lehetőségei a felnőttképzésben, jó példák.
Az e-learning tananyagok alkalmazásának fő tervezési szabályai, a hatékonyság
kritériumai.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Akkreditációra előkészített program.
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Felnőttképzés
AutoCAD
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Autodesk, AutoCAD
Felnőttképzés

Oktatás- és képzésszervezés

3008

Cél:
A résztvevők megismerik a felnőttek képzésének korszerű szervezési elveit, a képzésszervezés gyakorlati kérdéseit.
Tartalom, tematikai egységek:

A képzésszervezés PR-feladatai és módszerei, a média szerepe.
A szakmai gyakorlatok szervezésének feladatai.
A szakmai vizsga szervezésének szabályai.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Akkreditációra előkészített program.
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A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások

3009

Cél:
Korszerű felnőttképzési tevékenység törvényi előírás szerinti velejárója a különféle, nem
a képzés területére tartozó szolgáltatások nyújtása. A résztvevők megismerik az egész
életen át tartó tanulás folyamatához szorosan hozzátartozó, különböző járulékos szolgáltatások tartalmi elemeit és módszereit.
Tartalom, tematikai egységek:

Bemeneti kompetenciák fejlesztésének feladatai és fő módszerei.
Előzetes tudás mérésének tervezése és kivitelezése.
Pályaorientáció, pályaválasztás, pályakorrekció feladatai és módszerei.
Álláskeresési, és „munkaerő-eladási” technikák.
Rendezvényszervezés a képzéshez.
Időtartam:
30 óra
Javasolt résztvevők:
Felnőttképzés területén dolgozó, vagy azt megismerni szándékozó tanárok, oktatók, képzési szakemberek és szakértők.
Részvételi költsége:
40.000,-Ft/fő (+szállás, étkezés)
Megjegyzés:
Akkreditációra előkészített program.
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Szakmai vizsgaelnökök és szakértők felkészítő programja

0005

Tartalom:
A szakmai vizsgaelnökök számára egy napos felkészítő programot szervezünk. A program tartalmazza a szakmai vizsgáztatás általános szabályain kívül (jogszabályok) a
szakképesítések és szakmai követelmények rendszerét, a szakmai vizsgáztatás etikai
kérdéseit, a szakmai vizsgáztatás rendjét, továbbá a vizsgabizottság működési rendjét, a vizsgaelnök megbízásának módját, feladatainak és felelősségeinek részletezését.
Időtartam:
1 nap

Vezetői, szakértői továbbképzések

Javasolt résztvevők:
Vizsgaelnöki vagy szakértői feladatokat ellátók.
Részvételi költsége:
12.000,- Ft (tartalmazza az étkezést)
Helye és ideje:
Jelentkezéstől függően több időpontban. (1 nap)

Szakmai vizsga jegyzőinek felkészítő programja

0006

Tartalom:
A szakmai vizsgák jegyzői számára egynapos felkészítő programot szervezünk. A továbbképzés tartalmazza a szakmai vizsgáztatás általános szabályain kívül (jogszabályok) a szakképesítések és szakmai követelmények rendszerét, a szakmai vizsgáztatás
etikai kérdéseit, a szakmai vizsgáztatás rendjét, továbbá a vizsgabizottság működési
rendjét, a vizsgák jegyzőinek megbízási módját, és kiemelten a jegyzők feladatait és felelősségét. A program segítséget nyújt az Értékelési táblázat kitöltéséhez.
Időtartam:
1 nap
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Javasolt résztvevők:
A szakmai vizsgán jegyzői feladatokat ellátók.
Részvételi költsége:
10.000,-Ft (tartalmazza az étkezést)
Ideje:
Jelentkezéstől függően több időpontban.

(1 nap)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Megjegyzés:
Keretlétszám feletti jelentkezés esetén a programot megismételjük.

Szakmai vizsga szervezése az informatika segítségével

0007

Tartalom:
A program a 20/2004.(VII.27.) OM rendelettel módosított a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27) OM rendelet alapján szervezett szakmai vizsgák előkészítésére készít fel, különös tekintettel e folyamatban az
informatika alkalmazására. A továbbképzésen bemutatásra kerül a szakmai vizsgáztatás rendje, a vizsgabizottság működési rendje, a vizsga dokumentációjának készítése.
(Kiemelten a vizsgabejelentés, adatkezelés, elektronikus aláírás, Europass kiegészítő
bizonyítvány, stb.)
Időtartam:
Jelentkezéstől függően több időpontban.

(1 nap)

Javasolt résztvevők:
A szakmai vizsgák szervezői.
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Helye:

Minden szakterületet érintő vezetői, szakértői továbbképzések

Részvételi költsége:
10.000,-Ft (tartalmazza az étkezést)
Ideje:
Jelentkezéstől függően több időpontban. (1 nap)
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Megjegyzés:
Vezetői, szakértői továbbképzések

Keretlétszám feletti jelentkezés esetén a programot megismételjük.
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Europass Bizonyítvány kiegészítő

0008

Cél:
Tájékoztatás a szakmai vizsgát szervezők számára az Europass Bizonyítvány kiegészítő kiállításának folyamatáról.
Tartalom:

Bizonyítvány kiegészítő szerkezete. (A 20/2004. VII.27. OM rendelettel módosított
26/2001. VII.27. OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló jogszabály)
A Nemzeti Referencia Központ működése.
(A központ valójában egy internet alapú portál, amelyen megtalálható a magyar oktatási rendszer leírása, az OKJ, a bizonyítványok elismertetése, az Europass önéletrajz és a bizonyítvány kiegészítő magyar és angol nyelven.)
Javasolt résztvevők:
Szakmai vizsgát szervezők, illetve a téma iránt érdeklődők.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Megjegyzés:
A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez felhasználható igazolást nem adunk, mivel az időtartam nem éri el az 5 tanórát.
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A Nemzeti Europass Központ működése és az Europass dokumentumrendszer.
A magyar Europass Bizonyítvány kiegészítő kiállításának folyamata, az Europass
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Gyakorlati oktatásban résztvevők alapképzése

0009

Cél:
A tanulók gyakorlati képzését támogató, pedagógiai végzettséggel nem rendelkező
szakemberek felkészítése.
Tartalom:

Általános közoktatási ismeretek: iskolarendszer, az iskola; tanügyi anyagok; törvények, rendeletek.

Általános pedagógiai ismeretek: általános pedagógiai elvek; didaktikai, metodikai

Vezetői, szakértői továbbképzések

alapfogalmak; rendszerek.

 Gyakorlati oktatási módszerek: célja, formái, szervezete, rendje, felépítése, tartalma.
A szakmai jellegű elméleti ismeretek jelentősége: gyakorlati alkalmazása.
A tanulók foglalkoztatásának tervezése: alapjai, munkahely; műhelybiztosítás, szerszám; munka- és környezetvédelem.
Időtartam:
20 óra
Javasolt résztvevők:
A gyakorlati oktatást végző szakemberek.
Helye:
Jelentkezéstől függően, igény szerint.
Részvételi költsége:
nincs
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Vizsgadokumentáció készítése a 3V tervező
rendszer használatával

0010

Cél:

Módszertani segítség a modulrendszerű szakmai vizsgák dokumentációinak
elkészítéséhez.
Tartalom:

mények (súlyozott számítás).
Időtartam:
1 nap
Javasolt résztvevők:
Iskolákban, képző intézményekben a szakmai vizsgák szervezői, előkészítői és
a szakmai vizsgák jegyzői.
Részvételi költsége:
nincs (étkezés)
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Megjegyzés:
A konzultáció a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételhez, illetve annak
meghosszabbításához szükséges igazolást nem biztosít.
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Jelentkezések.
Vizsgarend.
Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Vizsgaprogram – vizsgafeladatra és személyre lebontva.
Osztályozóív – vizsgarészenként/vizsgafeladatonként és összesítve az elért ered-
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XX. Magyar Minőség Hét 2011, Oktatási Nap

0011

Cél:
A résztvevők megismerkednek az oktatás, ezen belül különösen a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosításának időszerű kérdéseivel, azokkal a módszerekkel, eszközökkel, melyekkel növelhetik a szakmai oktatás és képzés minőségének színvonalát.
Tartalom:

Vezetői, szakértői továbbképzések

A szakképzés-felnőttképzés szekció részletesen ismerteti a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 2.2.1.-2 Minőségbiztosítás alprojektjének keretében kifejlesztett Egységes Minőségbiztosítási Keretrendszert, valamint Minőségbiztosítási
Informatikai Rendszert, továbbá a Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti
Referencia Központ – EQAVET.Hungary munkáját.
Javasolt résztvevők:
Elsősorban a szakiskolák, szakközépiskolák vezetői, tanárai, oktatói, valamint
a felnőttképzést és a felsőfokú szakképzést végző intézmények munkatársai
Időpont:
20011. november 4. 10:00 óra (Regisztráció 8.45-től)
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Gábor Dénes Főiskola
1119 Budapest, XI. Mérnök u. 39
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Tégy az agresszió ellen!

0017

Cél:
Az agresszió csökkentése a szakiskolákban, szakközépiskolákban, a tanár-diák kapcsolat javítása.
Tartalom:
Előadások, helyzetelemzések, tréningek az agresszióról, haragról, félelemről, konfliktuskezelésről, a tanár-diák viszonyról.
Javasolt résztvevők:

Vezetői, szakértői továbbképzések

Szakiskolák, szakközépiskolák igazgatói, szaktanárai.
Részvételi költsége:
10.000,-Ft/fő (tartalmazza az étkezést)
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Fejlesztési támogatás befogadásának és elszámolásának, valamint
az MPA Képzési Alaprészből adható támogatások szabályai
0018
Tartalom:
Tájékoztatás a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényről és a végrehajtásáról megjelent rendeletből adódó feladatokról.
Javasolt résztvevők:
Gazdasági vezetők, iskolafenntartók gazdasági szakemberei, intézményvezetők, gyakorlati oktatásvezetők.

Vezetői, szakértői továbbképzések

Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.

54

Minden szakterületet érintő vezetői, szakértői továbbképzések

A munkavédelem és munkabiztonság időszerű kérdései

0019

Cél:
A munkavédelem és munkabiztonság szakoktatást és különösen a szakmai gyakorlati képzést érintő kérdéseinek, a módosított jogi szabályozásnak és szakmai intézményrendszernek a megismertetése a szakképző intézmények érintett munkatársaival.

A munkavédelem jogi szabályozása és ágazati irányítása.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és hatályos módosításai.
A munkavédelem országos programja.
Munkabiztonsági kutatás és oktatás helyzete.
A munkabiztonsági ellenőrzések tapasztalatai.
A munkabiztonság szakképzési intézményekre vonatkozó gyakorlati kérdései.
Javasolt résztvevők:
Intézményvezetők, gyakorlati oktatásvezetők, szaktanárok, munkavédelmi
megbízottak.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1024 Budapest, Margit krt. 85.
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Tartalom:

Autodesk, AutoCAD

AutoCAD online vizsgáztatás

0104

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a tanulók nemzetközi érvényességű
Autodesk cégképesítésének megszerzését kihelyezett vizsgák szervezésével kívánja
megkönnyíteni.
A vizsgák lebonyolítása online.
Jelentkezési feltételek:
A jelentkező a magyar középfokú szakképzés tanulója, végzett tanulója, tanára, és belső vagy külső szakoktatója, továbbá a CAD rendszert elsajátítani kívánó olyan szakember, aki a vizsga szakmai szint követelményeit elsajátította.
Az NSZFI vonatkozó tanfolyamain résztvevő szaktanárok, szakoktatók is jelentkezhetnek vizsgára.
Vizsgáztatási igény bejelentése, a vizsga értékelése

Konzultációk

Az Autodesk kihelyezett vizsgáinak lebonyolítását a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet engedélyezi előzetes bejelentkezés és időegyeztetés alapján.
Vizsga szervezését igényelheti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél
minden képzéssel foglalkozó intézmény, ha a tárgyi feltételei megfelelnek a vizsga követelményeinek.
A vizsgáztató intézmény legalább két héttel a vizsga tervezett időpontja előtt teszi meg
a bejelentkezést az NSZFI szakfelelősénél, aki az ATC vizsgáztató. Az időpont egyeztetése után az ATC vizsgáztató megküldi a vizsga nyomtatványait és a regisztrációs
kódokat, melyekkel a vizsgázó regisztrál a svájci ATC központban (Autodesk Training
Center). A regisztrációt követően valamennyi vizsgázó, a nevére kiállított oklevelet kap
email-en Svájcból. Az ATC vizsgáztató kiértékeli a vizsgafeladatok, majd a svájci központból kapott oklevélszámok alapján az eredményes vizsgát tett vizsgázóknak elkészíti a hitelesített oklevelet.
A vizsgakövetelmények:
A vizsga feladatát az ATC vizsgáztató küldi meg, vagy választja ki az 59028/II. raktári
számú Műszaki ábrázolás II. Feladatok - Megoldások című kiadványból szintkövetelményeknek megfeleltetve.
A kezelői vizsga időtartama 2 x 60 perc, az üzemeltetői vizsga időtartama: 3 x 60 perc.
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Autodesk, AutoCAD

A vizsgabizottság:

Az ATC vizsgáztató
az iskolai szaktanár,
vizsgát lebonyolító iskola igazgatója vagy annak megbízottja.
Az Autodesk által kiadott képesítés cégképesítés és nemzetközi érvényességű.
A vizsga térítésköteles.

Szakmai informatika, AutoCAD konferencia

0105

Cél:
A tanév AutoCAD eseményeiről, versenyeiről szóló tájékoztatás.
Tartalom:

Az NSZFI távoktatási programja
A 2012. évi CAD modul és a CAD-CAM informatikus verseny tervezete
Elődöntő E-teszt
CAD szoftverek a magyar szakképzésben
Továbbképzések, vizsgáztatási lehetőségek a 2011-2012. tanévben
Szoftverbemutatók

A CAD modul- és a CAD-CAM informatikus versenyek felkészítő tanárai (valamennyi
képzésben alkalmazott CAD szoftver).
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
1149 Budapest, Várna u. 23.
Ideje:
2011. szeptember 29. 10 óra
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Konzultációk

Javasolt résztvevők:

Autodesk, AutoCAD

Szakmai informatika, AutoCAD – CAD-CAM verseny

0106

Cél:
A tanév AutoCAD eseményeiről, versenyeiről szóló tájékoztatás.
Tartalom:

Az informatika szakmacsoport versenyeinek szervezési- és teljesítményelemzése
Elődöntő e-tesztek
Szoftverbemutatók
Javasolt résztvevők:
Az AutoCAD és a CAD-CAM informatikus versenyek felkészítő tanárai (valamennyi képzésben alkalmazott CAD szoftver).
Részvételi költsége:
nincs
Ideje és helye:

Konzultációk

Az Informatika OSZTV döntő helye és ideje a Közlönyben meghirdettek szerint.
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Elektrotechnika-elektronika szakterület

FPGA a gyakorlatban (Alkalmazása a digitális technikában)

0304

Cél:
A képzésben részt vevő tanárok ismerkedjenek meg a szoftverkörnyezettel, annak
üzembe helyezésével, tervezési fázisaival, grafikus (sematikus) források készítésével,
logikai szimulációval, FPGA-ba való letöltéssel.
Tartalom:
Több már megvalósított munka (útkereszteződés, autóriasztó, liftvezérlő, szavazógép,
oktató számítógép, vasútmodell, beléptető rendszer) egy-egy részének, mint példának
megvalósítása a tervezési fázisok, grafikus (schematic) források készítése, logikai szimuláció, FPGA-ba való letöltés alapján.
Javasolt résztvevők:
Digitális technikát, rendszertechnikát tanító tanárok/Elektronikahardverinformatika területen dolgozó tanároknak.
Részvételi költsége:
8.000,- Ft/fő/2 nap szállás és étkezési költség (20 fő esetén)
Helye:

Konzultációk

Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium
1134 Budapest, Váci út 21.
Megjegyzés
FPGA oktató eszközöket a tanfolyamra biztosítunk.
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Elektrotechnika-elektronika szakterület

Kompetenciák mérése és értékelése a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgatevékenységeiben

0305

Cél:
Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport szakképesítéseiben a szakmai és vizsgakövetelmény által meghatározott szakmai, személyes, társas és módszer kompetenciák munkafeladatokon keresztül történő mérése és értékelése
Tartalom:

Személyes, társas és módszer kompetenciák megjelenése a szakmai és vizsgakövetelményekben.

Mérési és értékelési lehetőségek, technikák a képzés során, valamint a szakmai
vizsga keretében.

Szakmai vizsgák tapasztalatainak megosztása
Javasolt résztvevők:
Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítések köréből –
igény szerint jelentkező szakképesítésekre – konzultáció szervezése, gyakorlati oktatásvezetők, gyakorlati oktatók részére.
Beérkezett igények szerint megszervezett továbbképzésekről intézetünk honlapján is
tájékoztatást adunk.
Részvételi költsége:

Konzultációk

nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Elektrotechnika-elektronika szakterület

A szakiskolai alternatív képzés indításával kapcsolatos
feladatok az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport szakképesítéseiben

0306

Cél:
Az iskolák közötti együttműködés erősítésének elősegítése, a szakiskola alternatív képzéssel kapcsolatos feladatai, szakmai programok előkészítése során felmerülő kérdések, megoldások, tapasztalatok megosztása
Tartalom:

A szakmai program és helyi tanterv tartalmi elemeinek kialakítása, átalakítása
A képzés szerkezetének 3 évfolyamara történő kialakítása
Az eddigi munkatapasztalatok, fenntartói igények, RFKB döntések
A tanügyi dokumentumok, nyilvántartások az átalakuló képzési rendszerben
A javasolt résztvevők:
Iskolafenntartók, iskolák szakmai/műszaki igazgató-helyettesei, gyakorlati oktatásvezetők, szakmai munkaközösség-vezetők
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Elektrotechnika-elektronika szakterület

Az érettségi követelményeinek változása és a
szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyat megalapozó
kerettanterv változásai az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportban
0307
Cél:
A megváltozott érettségi követelmények egységes értelmezése, iskolák együttműködésének elősegítése.
Tartalom, tematikai egységek:

Az érettségi tantárgy változásának okai
Az érettségi szakmacsoportos tantárgyak részletes követelményeinek ismertetése
Szakmai program módosítása
Helyi tantervek készítése
Beszámíthatóság
A javasolt résztvevők:
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban szakmacsoportos előkészítő
tantárgyat oktató iskolák szakmai helyettesei, munkaközösség vezetők, szakmai tanárok
Részvételi költsége:

Konzultációk

nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Építőipari szakterület

Energiatakarékos építési technológiák

0404

Cél:
Az Építészet szakmacsoport munkaközösség-vezetői, szaktanárai és szakoktatói ismerjék meg az energiatakarékosság legfontosabb elemeit, „az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” szóló rendelet előírásainak tükrében. A konzultáció tartalma illeszkedik a Magyar Építész Kamara által meghatározott szakmai programhoz.
Tartalom:

Energiatakarékos anyagok, szerkezetek és technológiák.
Energiatakarékosság az új épületek és az épület rehabilitációk esetében.
Energiatakarékos rendszerszemlélet.
Javasolt résztvevők:
Az Építészet szakmacsoport szakterületén oktató tanárok és szakoktatók.
Részvételi költség:
nincs
Helye:

Konzultációk

Szobafestők Mázolók Tapétázók Ipartestülete
1077 Budapest, Wesselényi u. 73.
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Építőipari szakterület

Energiatanúsítvány

0405

Cél:
Az Építészet szakmacsoport szakképesítéseit oktató iskolák szaktanárainak felkészítése
„Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásainak alkalmazására és az iskolai képzési programokba való beépítésére.
Tartalom:

Épület geometriai adatainak meghatározása.
Épületszerkezetek azonosítása.
Épületgépészeti rendszerek azonosítása.
Energetikai számítás elvégzése.
Eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése.
Javasolt résztvevők:
Az Építészet szakmacsoport szakterületén oktató tanárok és szakoktatók.
Részvételi költség:
nincs
Helye:

Konzultációk

Szobafestők Mázolók Tapétázók Ipartestülete
1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

64

Építőipari szakterület

Zöld tetők kialakítása, tervezés szakmai szempontjai

0406

Cél:
Az Építészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítésekre felkészítő képzések munkatársainak, szaktanárainak és szakoktatóinak felkészítése a zöldtetők kialakításának
technikai és technológiai lehetőségeire.
Tartalom:

A zöldtetők szerepe a városi környezet kialakításában.
Klimatikus és közérzeti hatások.
A szigetelés kérdései, lemezes- és bevonat-szigetelések.
Az öntözés kérdésköre.
A zöldtetők leggyakoribb hibái és azok kiküszöbölése.
Javasolt résztvevők:
Az Építészet szakmacsoport szakterületén oktató tanárok és szakoktatók.
Részvételi költség:
nincs
Helye:

Konzultációk

Szobafestők Mázolók Tapétázók Ipartestülete
1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

65

Gépipari szakterület

Kompetenciák mérése és értékelése a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgatevékenységeiben

0601

Cél:
A Gépészet szakmacsoport szakképesítéseiben a szakmai és vizsgakövetelmény által
meghatározott szakmai, személyes, társas és módszer kompetenciák munkafeladatokon keresztül történő mérése és értékelése.
Tartalom:

Személyes, társas és módszer kompetenciák megjelenése a szakmai és vizsgakövetelményekben.

Mérési és értékelési lehetőségek, technikák a képzés során, valamint a szakmai
vizsga keretében.

Szakmai vizsgák tapasztalatainak megosztása
Javasolt résztvevők:
A gépészet szakmacsoportba tartozó szakképesítések köréből – igény szerint
jelentkező szakképesítésekre – konzultáció szervezése, gyakorlati oktatásvezetők, gyakorlati oktatók részére.
Beérkezett igények szerint megszervezett továbbképzésekről intézetünk holnapján is tájékoztatást adunk.
Részvételi költsége:

Konzultációk

nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Gépipari szakterület

A szakiskolai alternatív képzés indításával kapcsolatos feladatok a
Gépészet szakmacsoport szakképesítéseiben
0602
Cél:
Az iskolák közötti együttműködés erősítésének elősegítése, a szakiskola alternatív képzéssel kapcsolatos feladatai, szakmai programok előkészítése, tapasztalatok megosztása.
Tartalom:

A szakmai program és helyi tanterv tartalmi elemeinek kialakítása, átalakítása.
A képzés szerkezetének 3 évfolyamra történő kialakítása.
Az eddigi munkatapasztalatok, fenntartói igények, RFKB döntések.
A tanügyi dokumentumok, nyilvántartások az átalakuló képzési rendszerben.
Javasolt résztvevők:
Iskolafenntartók, iskolák szakmai/műszaki igazgató-helyettesei, gyakorlati oktatásvezetők, szakmai munkaközösség-vezetők.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Gépipari szakterület

A bányászati képzések és változásai a szakképzés-fejlesztés
folyamatában

0605

Cél:
Az érintett szakemberek számára a bányászati szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek és a szakmai vizsgák szervezési folyamata
Tartalom, tematikai egységek:

Szakmai és vizsgakövetelmények tartalma (SZVK közös moduljainak tartalmi elemzése).

Feladatkompetenciák.
A képzési program készítésének folyamata.
Előzetesen, írásban megküldött kérdések megválaszolása.
Javasolt résztvevők:
Bányászati képzést végzők, bányászati képzésben vizsgát szervezők, bányavállalkozók, bányakapitányságok alkalmazottai
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Gépipari szakterület

Az érettségi követelményeinek változása és a szakmacsoportos szakmai
előkészítő érettségi tantárgyat megalapozó kerettanterv változásai
a Gépészet szakmacsoportban
0606
Cél:
A megváltozott érettségi követelmények egységes értelmezése, iskolák együttműködésének elősegítése.
Tartalom, tematikai egységek:

Az érettségi tantárgy változásának okai
Az érettségi szakmacsoportos tantárgyak részletes követelményeinek ismertetése
Szakmai program módosítása
Helyi tantervek készítésének folyamata
Beszámíthatóság
Javasolt résztvevők:
Gépészet szakmacsoportban szakmacsoportos előkészítő tantárgyat oktató iskolák szakmai helyettesei, munkaközösség vezetők, szakmai tanárok.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Informatika-számítástechnika

Informatika szakmacsoport konzultáció

1107

Tartalom:

Az informatika szakmacsoport versenyeinek szervezési- és teljesítményelemzése
Elődöntő e-tesztek
Szoftverbemutatók
Javasolt résztvevők:
Az Informatika szakmacsoport versenyeinek felkészítő tanárai.
Részvételi költsége:
nincs
Ideje és helye:
Az Informatika OSZTV döntő helye és ideje a Közlönyben meghirdettek szerint.
Ideje és helye:

Konzultációk

A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez felhasználható igazolást nem adunk, mivel az időtartam nem éri el az 5 tanórát.
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Kereskedelem

A 0003-06 számú követelménymodul oktatásának
módszertani kérdései

1202

Cél:
A 0003-06 számú, az Áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése témakörből történő
hatékony felkészítés módszereinek bemutatása minta-esettanulmányok, elemző feladatok közös feldolgozásával.
Tartalom:

A 0003-06 számú követelménymodul oktatásának célja, a hatékony tanulói tevékenységformák a képzés során.

Minták bemutatása az ismeretek, készségek elsajátítását segítő esettanulmányokra, feladatokra.

Konzultáció az eddigi vizsgák tapasztalatairól.
Javasolt résztvevők:
A 0003-06 számú követelménymodult oktató szaktanárok.
Részvételi költsége:
nincs

(+ebéd)

Helye:

Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Kereskedelem

A vállalkozási ismeretek, vállalkozások gazdálkodása követelménymodul
tartalmát érintő jogszabályok alapján elsajátítandó ismeretek köre
és mélysége, a tanítás módszertana
1203
Cél:
Az ismeretek körét érintő jogszabályok feldolgozásának, alkalmazásának lehetőségeit
bemutatni konkrét példákon keresztül.
Tartalom:
A 001 vállalkozási ismeretek, vállalkozási ismeretek modul tartalma.
Javasolt résztvevők:
A fenti modul tanegységeit oktató szaktanárok.
Részvételi költsége:
nincs

(+ebéd)

Helye:

Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Kereskedelem

Az idegen nyelv szerepe a 17. Kereskedelem, marketing, üzleti
adminisztráció, valamint a 18. Vendéglátás, idegenforgalom
szakmacsoportba tartozó szakképesítésekben

1204

Cél:
A szakmai vizsgák előkészítése, lebonyolítása során szerzett tapasztalatok összegzése, a következő vizsgaidőszakra történő hatékony felkészítés érdekében.
Tartalom:

A kereskedő, bolti eladó, kereskedő-boltvezető, az ügyintéző szakképesítések, valamint a vendéglős szakképesítés gyakorlati vizsgáin az idegen nyelvi kompetenciák felmérésnek tapasztalatai.
Szituációs feladatokra történő felkészítés módszerei.
Az idegen nyelvi dokumentumok értelmezéséhez szükséges szókincs.
Javasolt résztvevők:
A 17. szakmacsoportba tartozó kereskedő, eladó és ügyintéző, Valamint a 18.
szakmacsoportba tartozó vendéglős szakképesítésekre felkészítő, vizsgáztató
nyelvtanárok.
Részvételi költsége:
nincs

(+ebéd)

Konzultációk

Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Nyelvi képzések

Üzleti szakmai angol / német nyelvi továbbképzés

1311

Cél:
Célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal a módszerekkel, eszközökkel melyekkel hatékonyabbá, változatosabbá tehetik az idegen nyelvű szakmai ismeretek elsajátíttatását. Közben bővítsék szókincsüket és aktuális szakmai információk birtokába
jussanak.
Tartalom:
A képzésben részt vevő tanárok elsajátíthatják azokat a képességeket és módszereket,
melyek segítségével megnyerhetik diákjaikat az üzleti nyelvtanulása számára, megismerkedhetnek a prezentáció készítés és előadás fortélyaival.
Javasolt résztvevők:
A
elsősorban
kereskedelem,
marketing,
üzleti
adminisztráció,
közgazdaság,vendéglátás, idegenforgalom, egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban tanító idegen nyelv tanárok, ill. a nyelvet jól ismerő szakmai tanárok,
de más szakmacsoportokban tanító érdeklődőket is szívesen látunk.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Közgazdasági szakterület

Tanirodai multiplikátorok szakmai továbbképzése

1406

Cél:
A tanirodai gyakorlócégi munka minőségének, a multiplikátorok szakmai kompetenciáinak fejlesztése.
Tartalom, tematikai egységek:

Kompetencia alapú oktatás idegen nyelven a tanirodai foglalkozásokon
A Cégszolgálati Központ fejlesztései – nemzetközi kereskedelem fejlesztése
A magyarországi gyakorlócégek külföldi kapcsolatai
A tanirodai képzés lehetőségei a moduláris szakképzésben
Tájékoztató közgazdasági szakmai versenyekről, versenystratégia
A tanirodai képzésben hasznosítható interaktív tananyagok bemutatása
A felsőfokú közgazdász képzés bemeneti kompetencia követelményei
Közgazdász képzés a Szegedi Tudományegyetemen
Javasolt résztvevők:
Az osztrák – magyar kormányközi programban kiképzett és tanúsítvánnyal rendelkező tanirodai multiplikátorok.
Részvételi költsége:
nincs
Konzultációk

Helye:
Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Körössy József Tagintézménye
6720 Szeged, Stefánia 14.
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Közgazdasági szakterület

Cégszolgálati Központ 1 napos felhasználói továbbképzése

1408

Cél:
A szakképzésben a tanirodai gyakorlatokon a Magyarországi Gyakorlócégek
Cégszolgálati Központja által biztosított szolgáltatások megismertetése, internetes
programjának bemutatása gyakorlati foglalkozás keretében, módszertani segítségnyújtás, vállalkozói kompetenciák fejlesztése.
A képzés során elsajátítható a program biztos problémamentes alkalmazása.
Tartalom, tematikai egységek:

A tanirodai foglalkozás előkészítése (elméleti ismeretek, tantárgyi koncentrációk)
Cégalapítás
A szolgáltatások megismertetése, azok használatának gyakorlása
Levelezési modul
Bank modul
Adó modul
Börze modul
Javasolt résztvevők:
A szakképzésben tanirodai gyakorlati képzést alkalmazó iskolák tanirodai foglalkozásokat tartó tanárai.
Részvételi költsége:

Konzultációk

nincs
Helye:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzés Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Közgazdasági szakterület

Az Idegen nyelvi titkár és az Ügyintéző titkár
szakképesítések gyakorlati vizsgái

1409

Cél:
A gyakorlati vizsgákkal kapcsolatos tapasztalatok átadása, megosztása.
Tartalom:

A1620-06 Rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban, valamint a 1623-06
Személyi titkári és irodai ügyintézés vizsgarész 1. vizsgafeladata összeállításának
kérdései, egy-egy vizsgafeladat ismertetése és megoldása.
Kompetenciák mérése és értékelése a megoldott feladatok alapján.
A gyakorlati vizsgák szervezésének kérdései és tapasztalati.
Javasolt résztvevők:
A megnevezett szakképesítésekben oktató szaktanárok
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.
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Hátrányos helyzetű fiatalok és a fogyatékkal élők képzése

Továbbképzés a speciális szakiskolák képviselői részére

1806

Cél:
Speciális szakiskolák tájékoztatása a központi programok adaptációjáról, a megvalósult
és tervezett fejlesztésekről.
Tartalom:
Összefoglaló tájékoztatás a helyi adaptált programok elkészítésének gyakorlatáról, az
iskolai rendszerű felnőttoktatás bevezetéséről, az OKJ alapján készült képzési dokumentációkról, fejlesztési igényekről, aktualitásokról.
Javasolt résztvevők:
Speciális szakiskolák igazgatói, szaktanárai, szakoktatói.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
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Ruhaipari szakterület

Ruhaipari szakmai konzultáció

1909

Tartalom:

Üzemlátogatás a Mey Hungária Kft –Fehérnemű gyártó cégnél
A Szabó szakképesítésben a gyakorlati feladatok tartalmi és formai követelményei
A Ruhaipari technikus modulvizsgák tapasztalatai
Javasolt résztvevők:
Ruhaipari szaktanárok és szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Mey Hungária Kft.
2112 Veresegyház, Lévai u. 129.
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Egyéb (szolgáltató) szakterület

Elektrokozmetikai ismeretek

2103

Cél:
A szakmai oktatás új módszereinek megismertetése, a szakmai alapozás oktatási kérdéseinek megbeszélése.
Tartalom:

A Kozmetikus szakképesítés az új OKJ-ban.
Az új OKJ szerinti vizsgáztatás követelményei.
Az új vizsgarendszer tapasztalatai.
A kozmetikában használatos elektrokozmetikai gépek alkalmazása, működési kezelési elvük – IPL, laser; Hydroabrasio.
Javasolt résztvevők:
A kozmetikus szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
15.000,-Ft/fő, mely tartalmazza a szállás és étkezés költségét.
Helye:

Konzultációk

Makrai Ferenc Oktató Központ
2095 Pilisszántó, Szél u. 48/a
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Egyéb (szolgáltató) szakterület

Wella újdonságok, Finis termékek

2104

Cél:
A szakmai oktatás új módszereinek megismertetése, a szakmai alapozás oktatási kérdéseinek megbeszélése. Konzultáció, tapasztalatcsere.
Tartalom:

A moduláris képzés kérdései.
A szakmai alapozás oktatási kérdései.
A szakmai versenyek és a szakmai vizsgák tapasztalatai.
A felzárkóztatás, a tehetséggondozás lehetőségei.
Dauervizek, színmegváltoztató termékek összetétele, hatásmechanizmusuk.
Javasolt résztvevők:
A fodrász szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Wella Friseur Service
1056 Budapest, Belgrád rakpart 6-8.
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Egyéb (szolgáltató) szakterület

Schwarzkopf termékek

2105

Cél:
A legújabb Schwarzkopf termékek megismertetése, beépítésük az oktatási anyagba, a
szakmai alapozás oktatási kérdéseinek megbeszélése.
Tartalom:

A moduláris képzés kérdései.
Az új vizsgarendszer tapasztalatai.
A helyes oktatási módszer megválasztása.
Új termékek összetételének, hatásmechanizmusának ismertetése, szakszerű felhasználása, oktatási anyagba illesztése.
Javasolt résztvevők:
A fodrász szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Schwarzkopf Kft.
1131 Budapest, Babér u. 3-5.
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Egyéb (szolgáltató) szakterület

Speciális oktatási módszerek a fodrászatban

2106

Cél:
A szakmai oktatás új módszereinek megismertetése. A moduláris OKJ-s képzésnél az új
módszerek alkalmazása. Konzultáció, tapasztalatcsere.
Tartalom:

Speciális technológiai eljárások megismertetése.
Az anyagok, eszközök biztonságos szakszerű használata.
Korszerű hajszínezők, dauervizek, hajápolók fajtái, összetételük.
Gyakorlati bemutató, illetve lehetőség biztosítása az új módszer kipróbálására.
Az Alfa-Parf finis termékei.
Az új vizsgarendszer tapasztalatai.
Javasolt résztvevők:
A fodrász szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Rege Szálló Budapest
1021 Budapest, Pálos u. 2.
Megjegyzés:
A Hair Line Kft.-vel közös program.
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Egyéb (szolgáltató) szakterület

Biotermékek jelentősége a szépségápolásban

2107

Cél:
A biotermékek ismertetése, céltudatos használata a szépségápolás területén. A résztvevők megismerik a korszerű kezelések fajtáit, a bőrtípusnak megfelelő gyógynövények
kiválasztását, az adott bőrre gyakorolt hatását.
Tartalom:

Gyógynövényismeretek, a gyógynövények alkalmazása a szépségá-polásban.
A kozmetikában használt legújabb biotermékek összetétele, a hatóanyagok, adalékanyagok pontos, szakszerű felhasználása.

A bőrdiagnózis szerepe a bőrtípusok kezelésénél.
A masszázs fajtái, a szervezetre gyakorolt élettani hatásai.
Az elektrokozmetikai gépek szerepe alkalmazása.
Javasolt résztvevők:
A kozmetikus szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

Rege Szálló Budapest
1021 Budapest, Pálos u. 2.

84

Egyéb (szolgáltató) szakterület

L’ORÉAL Professionnel EXPERT termékcsalád

2109

Cél:
A L’ORÉAL Professionel EXPERT termékcsalád megismertetése a továbbképzésen
résztvevő szaktanárok és szakoktatókkal. Konzultáció, tapasztalatcsere.
Tartalom:

L’ORÉAL Professionnel filozófiája.
L’ORÉAL Professionnel EXPERT termékcsalád fajtáinak ismertetése, szerepe a fejbőr és a haj védelmében.

Környezeti hatások – UV sugarak elleni védelem fontossága.
Aktuális hajdivat, kreativitás, kiemelkedő minőségű gyakorlati oktatás szerepe a
szakképzésben.

Az egységes vizsgáztatási követelmények meghatározása.
Javasolt résztvevők:
A fodrász szakképesítést tanító szaktanárok, szakoktatók.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:

Konzultációk

L’ORÉAL Akadémia Budapest
1011 Budapest, Fő u. 12.
(Fő u. és Kapucinus u. sarok)
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Környezetvédelem

Környezetvédelmi és környezeti képzések tevékenységének
módszertana

2402

Cél:
A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos képzésben és a nem szakképzésben részt vevő tanárok szakmai továbbképzése és környezeti szemléletformálása
plenáris és szekciós formában.
Tartalom:

Településüzemeltetési feladatok oktatása.
Szakiskolai innovációk a környezeti nevelésben.
A moduláris képzés és szakmai vizsgáztatás tapasztalatai az iskolarendszerű környezetvédelmi képzésben.

Környezettudatos fogyasztás, egészséges életmód.
A levegőminőség hazai helyzete.
Vízmérések a gyakorlatban. Új membránszűrős technológiák alkalmazása a víz- és
szennyvíztisztításban. A hazai vízi közműszolgáltatás helyzete.

A Környezetvédelmi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Tapasztalatai.
Tantervi ajánlások a nem környezetvédelmi szakképzésben a környezetvédelem integrációjához.

Helyi természeti értékek bevonásának lehetőségei a környezeti tudatformálásban.
Minőségirányítás, környezetvédelem, üzembiztonság.
A fenntarthatóság társadalmi, közgazdasági és környezetvédelmi megközelítése.

Konzultációk

Javasolt résztvevők:
A környezetvédelmi szakképzésben és az egyéb képzési területeken, a környezeti nevelés iránt érdeklődő intézmények vezetői és munkatársai számára.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Budapest
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Vegyipari szakterület

Vegyipari képzés

2501

Cél:
A vegyipari képzésben részt vevő elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok csoportos keretek között ismerkedjenek meg az ipari gyakorlatban alkalmazott folyamatirányító rendszerrel, a rendszer szimulációs szoftverének iskolai gyakorlatban történő alkalmazhatóságával.
Megtekintenek egy korszerűen kialakított kémiai laboratóriumot. Felkészülnek a
Vegyipari alapismeretek választható érettségi tárgy 2012-től érvényes szerkezetére. A
résztvevők megoszthatják egymással az SZVK kompetenciái és az értékelő lapok vonatkozásában szerzett tapasztalataikat a gyakorlati vizsgákon. Interaktív módon megismerkedhetnek egy Technológia szimulációval a Honeywell UniSim programjával.
Tartalom:

Az új vizsgarendszer tapasztalatai.
A vegyipari alapismeretek választható érettségi vizsgatárgy új tartalma, szerkezete,
a vizsga formája, felkészülés a 2011-es tanévi első alkalmazására.

Vegyipari technológiák, kémiai laboratóriumok: Látogatás vegyipari üzemekben
(Richter Gedeon Nyrt. Sanofi-aventis/Chinoin).

Technológia szimuláció a Honeywell UniSim programjával.
A 2010/2011. évi SZÉTV tapasztalatai, a 2011/2012. évi versenyek.
Megjegyzés: a látogatások pontos kiválasztása függ az üzemektől.

A képzésre a vegyipar szakmacsoport szakiskoláinak, szakközépiskoláinak vezetői, szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyait oktató tanárai jelentkezhetnek.
Részvételi költsége:
nincs
Helye:
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest, Thököly út 48-54.
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Konzultációk

Javasolt résztvevők:

