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SZAKKÉPZÉSI VÁLTOZÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK EGY CSOMAGBAN

Szakmai konferenciánk részletes programja:

9.30-tól Regisztráció

10.00–11.00 A SZAKKÉPZÉST ÉRINTŐ RELEVÁNS JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK ÉS  
AZ AZOKBÓL FAKADÓ INTÉZMÉNYI TEENDŐK A 2018/2019. TANÉVBEN 
} A szakképzési törvény és az ágazati kerettörvény módosításai: egyes OKJ-s képzéseket érintő  
új szabályok és az orientációs évfolyam indításának lehetősége a szakközépiskolában } A szakképzési 
és a közismereti kerettanterv szakgimnáziumokat érintő nóvumai – az intézmények teendői szakmai 
programjuk felülvizsgálata terén } A szakképző intézmények országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésének 2018/2019. tanévtől kötelező szisztémája: az EQAVET } Tanügyigazgatási aspektus:  
a tanulói jogviszony megszűnésének új esetkörei a szakképző iskolákban } Munkajogi aspektus: 
a gyakorlati oktatókra vonatkozó új szabályok 2019. szeptember 1-től } A szakképzési centrumok 
működését érintő változások 2019. január 1-től:  a vezetési struktúra, a bevezetésre kerülő kancellári 
rendszer, a szakképzési centrumok és az ágazati képző központok kapcsolata, NSZFH bővülő 
feladatköre  } Új képzési formák a szakképzésben: zárt rendszerű elektronikus távoktatás és  
zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer – Kozák András, köznevelési szakértő

11.00–11.15 Kávészünet

11.15–12.30 SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSÉNEK  
2018/2019. TANÉVTŐL KÖTELEZŐ EQAVET ALAPÚ MEGVALÓSÍTÁSA  
} Mi is az az EQAVET? – módszertani alapok, előzmények, EU-s elvárások } Magyarországi  
alkalmazás jogszabályi alapjai } Az EQAVET hogyan kapcsolódik a pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez?  
} Egy praktikus megközelítés a problémafókuszú szakképzési önértékelésre – Hogyan készüljünk  
az ellenőrzésre? – Králik Tibor, főigazgató, Soproni Szakképzési Centrum, szakképzési szakértő

12.30–13.15 Ebédszünet

13.15–14.00 TANULÁS - FEJLESZTÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN –  
LEHETŐSÉGEK SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKNEK AZ ERASMUS+ PROGRAMBAN 
} Milyen eszközöket kínál a szakképzés feljesztésére az Erasmus+ program? } Pályázati lehetőségek 
a szervezet felkészültségének és igényeinek megfelelően } Mire kell készülni nyertes pályázat 
esetén?  } Milyen alap félelmek szoktak gátat vetni a projektekben való részvételnek, illetve vezető 
szerepnek a vállalásában?  
Jakabné Baján Ilona, szenior koordinátor, Tempus Közalapítvány 

14.00–14.15 Kávészünet

14.15–15.15 DUÁLIS SZAKKÉPZÉS A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK GYAKORLATÁBAN  
} Duális szakképzés tanulószerződés, illetve együttműködési megálla- 
podás keretében } Lehetőségek a felnőttoktatásban } Szakképzési 
hozzájárulás teljesítése duális képzéssel } A duális képzés munkahelyi 
feltételrendszere ellenőrzésének tapasztalatai } A tanuló előszerződés 
haszna és célja az intézmények szempontjából  
Elek Csaba, oktatási igazgató, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

Helyszín:  1081 Budapest, Szilágyi utca 3. 1./3.  
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