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„Mentor(h)áló 2.0 Program” 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt 

 

„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 

Kedves Kollégák! 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein belül a 
következő 15 órás képzésünkre. 
 

A képzés címe: Felnőttképzési ismeretek 
 

A képzés helyszíne: SZTE BTK Wittmann-terem, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. (TÉRKÉP ITT!) 
 

A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 3*5 órás blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 
 

1. időpont: 2015. április 9. csütörtök 10.00 – 14.00   
2. időpont: 2015. április 10. péntek 10.00 – 14.00 
3. időpont: az 1. képzési napon kerül egyeztetésre  
 

A képzést vezeti: dr. Kőfalvi Tamás egyetemi docens (SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék), a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal tanácsadó testületének tagja 
 

A képzés célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek a felnőttképzés szabályozási környezetével, a felnőttképzési tevékenység 
folytatásának legfontosabb követelményeivel, szervezeti, jogszabályi és módszertani sajátosságaival. A képzés indokoltsága 
elsősorban abból fakad, hogy a felnőttképzés önálló, a közneveléstől és a felsőoktatástól eltérő, 2011 óta alapjaiban 
megváltozott jogszabályi környezetben folyik, ugyanakkor a felnőttképzési tevékenység folytatása számos köznevelési és 
felsőoktatási intézmény számára jelenthet kitörési pontot, erősítheti ezen intézmények szakmai portfólióját, tematikáját, 
valamint nem utolsó sorban bevételi forrást is jelenthet. 
 

A képzés tervezett témái:  
• a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás szerepe és jelentősége a munkaerő-piacon; 
• a felnőttképzési törvény hatálya; 
• a felnőttképzési programkövetelmények és engedélyezésük; 
• a felnőttképzési programok; 
• a felnőttképzés területei (OKJ-s képzés, egyéb szakmai képzés, nyelvi képzés, egyéb képzés); 
• a felnőttképzési szerződés; 
• a MKIK felnőttképzési szerepe; 
• a felnőttképzés minőségbiztosítása; 
• a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő; 
• az NSZFH és a Felnőttképzési Szakértői Bizottság; 
• a felnőttképzés szakmai szervezetei (AFIOE; Felnőttképzők Szövetsége; FSZOE); 

 

FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus továbbképzés 120 órájának 
25 százaléka mértékéig).  
 

A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a kofalvi@hist.u-szeged.hu címre várjuk 

 jelentkezési határidő: 2015. április 8. (szerda) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 

 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


