Szakmai évnyitó konferencia

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKASZNYITÁNY
Budapest, 2020. SZEPTEMBER 16.
Szakmai konferenciánk részletes programja:
9.30-tól

Regisztráció

10.00–11.00 BEJELENTÉS ÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEK
SZEPTEMBER 1-JÉTŐL – A FELNŐTTKÉPZŐK ADMINISZTRÁCIÓS FELADATAI ÉS
JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEI
} Személyes adatok kezelése, felnőttképzési és statisztikai adatszolgáltatás
} A bejelentés alapján folytatott képzés adminisztrációs minimuma
} Az engedély alapján folytatott képzés dokumentumai, változások
Bertalan Tamás, felnőttképzési szakértő, az Adultus Alapítvány
kuratóriumának elnöke

11.00–12.00 A FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK, FELADATOK

} A képzési program tartalmára vonatkozó változások
} Hogyan készítsünk programkövetelményből felnőttképzési programot?
} Hogyan készítsünk képzési és kimeneti követelményből részszakmára vonatkozó képzési programot?
Dr. Farkas Éva, felnőttképzési szakértő, egyetemi oktató, Szegedi Tudományegyetem

12.00–13.00 Ebédszünet
13.00–14.00 A FELNŐTTKÉPZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS, DIGITÁLIS ADAT- ÉS DOKUMENTUMKEZELÉS

} Digitális adat- és dokumentumkezelés – vízió, vagy valóság } A felnőttképzési adatszolgáltatási
rendszer Kréta alapokon } A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer fő funkciói a jogszabályi
követelmények alapján } A rendszer felhasználói szemmel – amire figyelni kell } A felnőttképzők
számára kidolgozott f-Kréta rendszer bemutatása } A piaci működés szempontjából fontos
funkciók } Mitől lesz hatékonyabb a felnőttképző, ha egy ilyen alkalmazást használ?
Szabó András, az eKréta Zrt., üzletfejlesztési igazgatója,
Bertalan Tamás, felnőttképzési szakértő

14.00–14.15 Kávészünet
14.15–15.15 PROGRAMKÖVETELMÉNYEK ÉS A KÉPESÍTŐ VIZSGA

} A központilag kidolgozott programkövetelmények köre, felhasználhatósága
} Hogyan adhatunk be programkövetelményt? } A programkövetelmények és a szakképesítő
vizsga } Amit az akkreditált vizsgaközpontokról tudunk
Dr. Henczi Lajos, andragógus, egyetemi oktató, az Adultus Alapítvány felnőttképzési szakértője

Helyszín:

Vendel Konferenciaház  (1096 Budapest, Vendel u. 11.)
A szünetekben kávét, teát, ásványvizet és kétfogásos ebédet szolgálunk fel vendégeinknek.
A konferencián történő részvétel online közvetítéssel is lehetséges. A közvetítéshez a Google Meet alkalmazást használjuk.
Nem szükséges hozzá semmilyen kiegészítő letöltése, bármelyik böngészőből elérhető.

Segítünk tökéletesen levezényelni
az új előírások gyakorlati alkalmazását!
Együttműködő partnerünk
az „Adultus” a Felnőttképzést és
Szakképzést Támogató Alapítvány
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