KULCS A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI VÁLTOZÁSOK FELDOLGOZÁSÁHOZ

TÉLI JOGSZABÁLYCSERE:
Felkészítjük a változó
törvényi feltételekre!
Budapest, 2018. január 25.
Szakmai konferenciánk részletes programja:
9.30-tól
Regisztráció
10.00–11.00 ADATVÉDELMI FELADATOK ÉS FELELŐSSÉG A KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI GYAKORLATÁBAN
} Alapfogalmak: személyes adat, különleges adat, adatkezelő, érintett és panasz stb.
} Mikor indít eljárást a Hatóság? } Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendelete
} Érintettek jogai és kötelezettségei a rendelet alapján } Adatkezelés a felnőttképzésben
} Nyilvántartásba való bejelentkezés – mikor, kinek? – Dr. Balogh Gyöngyi, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, főosztályvezető
11.00–11.15 Kávészünet
11.15–12.00 FELNŐTTKÉPZÉSI, SZAKKÉPZÉSI FORRÁSBEVONÁSI LEHETŐSÉGEK, PÁLYÁZATOK 2017-2018. FORDULÓJÁN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PIACTEREMTŐ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRE
} Stratégia és operatív programok } Aktuális és várható pályázati lehetőségek
a felnőttképzés és a szakképzés területén } A felnőttképzési tevékenységet végző
szervezetekre váró szervezési, pályázati, piacépítési kihívások a pályázati konstrukciók tükrében
Dr. Zsuffa Ákos, pályázati és felnőttképzési szakértő, a Felnőttképzők Szövetségének elnöke
12.00–13.00 Ebédszünet
13.00–14.15 A SZAKKÉPZÉS ÁGAZATI SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ KONCEPCIONÁLIS JELLEGŰ VÁLTOZÁSOK ÉS
AZ ADÓDÓ GYAKORLATI TEENDŐK
} A szakképzési hozzájárulást és a támogatási tartalmakat érintő törvényi módosítások
} Új jogintézmény a szakképzési törvényben: az ágazati készségtanács } Választható tanulási utak
a szakgimnáziumi képzésben: a mellék-szakképesítés, szakmai tartalmakat erősítő kompetenciafejlesztés, alternatív gyakorlati órakeret terhére megvalósuló gyakorlati képzés (tanuló-előszerződés)
} A szakképzési megállapodás megkötésének új szabályai } A kamarai gyakorlati oktatói képzés
és oktatói vizsga } Nóvumok a szakképzés oktatásszervezési vetülete terén (maximális óraszám,
csoport-, illetve osztálylétszámok) } Foglalkoztatási tárgyú normák a szakképzésben (gyakorlati oktatók
besorolása, mentorok, szakképző iskola beiskolázási terve) Kozák András, köznevelési szakértő
14.15–14.30 Kávészünet
14.30–16.00 A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉS A VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE –
FELADATOK, LEHETŐSÉGEK, VESZÉLYEK
} A belső képzések körének kiterjesztése a partner és kapcsolódó vállalkozásokra } D képzési kör –
egyéb képzések – átalakulása } A modulzáró vizsgák rendszerének leírására vonatkozó szabályok,
a képzési programban } Hogyan egészítsük ki az OKJ-s képzési programok résztvevői teljesítményértékelésre vonatkozó részét a modulzáró vizsgára vonatkozó intézményi szabályozással?
} A minőségbiztosítási rendszerre és a külső értékelésre vonatkozó szabályok változásai
} Szakmai követelménymodul beépülése szakmai programkövetelménybe. Milyen lehetőségeket
kínálnak a B képzési körös programokra vonatkozó változások? } Az ellenőrzés és a bírságolás
terén bekövetkező változások – Bertalan Tamás, felnőttképzési szakértő,
Inventum Tudástár Kiadó Kft., ügyvezető
Helyszín:

Hunguest Hotel Griff*** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
A szünetekben kávét, teát, ásványvizet és kétfogásos ebédet szolgálunk fel
vendégeinknek. A parkolás a környező utcákban ingyenes.

Segítünk biztonságosan alkalmazkodni
az új viszonyokhoz!
Együttműködő partnerünk
az „Adultus” a Felnőttképzést és
Szakképzést Támogató Alapítvány

Inventum Tudástár Kft., 1081 Budapest, Szilágyi u. 3. I/3.
Tel.: 06-1-239-4653 • Fax: 06-1-700-2463
e-mail: info@inventum.hu • www.inventum.hu

