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KÖZOKTATÁSI SZAKMAI NAP 

2018/2019-ES TANÉV RENDJE ▪ 
SZAKKÉPZÉS ▪ VEZETŐI DINAMIKA 

FEJLESZTÉSE 

Előadóink: 

Dr. Madarász Hedvig 
főosztályvezető,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
Katona Miklós 
főosztályvezető,  
Nemzetgazdasági Minisztérium 
 
Petróczi Gábor, 
igazgató, szakértő,főiskolai docens 
Időpont és helyszín: 

2018. szeptember 20. csütörtök 
10-15.30 óráig. Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest Rákóczi út 90. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények. 

 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3 800 Ft +áfa/ fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 

Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 
Ajánló: 

 

A 2018/19-es tanév sok újdonságot tartogat az oktatási 
intézmények számára. Mint minden évben, változik a jogszabályi 
környezet, fejlődik a szakképzési rendszer, illetve egyre 
fontosabb a bővülő vezetői feladatok áttekintése is. Előadóink a 
nap során a jogszabályi feladatokon túl gyakorlati szempontból is 
körbejárják a kiemelt témákat, valamint lehetőség nyílik 
kötetlen szakmai beszélgetésre is.   

 
Témakörök: 

A 2018/19. tanév kezdéséhez és lefolytatásához kapcsolódó 
köznevelési ágazati jogszabály-módosítások, gyakran ismétlődő 
tanügyigazgatási és munkajogi kérdések ▪ Mit tesz a szakképzési 
rendszer a gazdaság igényeihez igazodó képzett munkaerő 
biztosítása érdekében? ▪ Digitális oktatás kihívásai a 
szakképzésben ▪ Pályaorientációs feladatok és jó gyakorlatok a 
szakképzésben ▪ Szakképzési fejlesztés főbb kérdései ▪ A vezetői 
dinamika fejlesztési lehetőségei az iskolavezetésben ▪ Vezetői 
stratégia az önértékelési feladatok tervezéséhez és elvégzéséhez 
▪ A KRÉTA iskolaadminisztrációs rendszer működtetői 
tapasztalatai ▪ Az iskolai törzskönyvek, bizonyítványok nyomtatási 
lehetőségei ▪ Konfliktuskezelési módszerek a napi iskolai 
gyakorlatban ▪ Konzultáció 
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Cégnév:  ..........................................................................................
 
 

Cím:   ...........................................................................................
 
 

Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................
 
 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:................................................................
 
Kérek ebédet:    �                        

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2018……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


