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AKUT PROBLÉMÁK  
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN 

Előadónk: 
  

Petróczi Gábor, 
köznevelési szakértő, c. főiskolai 
docens 

 
 
Időpont és helyszín: 

2020. március 10. kedd 
9.00 -12.30 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 

 
Részvételi díj: 

24 900 Ft. + áfa / fő  

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvicsek. 

 
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.  
 
 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

  
Ajánló: 

A köznevelés dinamikusan változó szabályozási rendszere és 
korszerűsödő tartalmi-módszertani eljárásai nélkülözhetetlenné 
teszik a vezetők folyamatos tájékoztatását és továbbképzését. 
Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens 
hiteles információforrásként közismert szakmai és vezetői 
körökben. Ezúttal egész délelőttös program keretében 
tájékoztatja az érdeklődőket a közoktatási intézmények vezetőit 
foglalkoztató tipikus problémák megoldási módszereiről, valamint 
a legkorszerűbb kommunikációs módszerek intézményvezetésben 
történő alkalmazási lehetőségeiről.  

 
Témakörök: 

A túlmunka elrendelésére és díjazására vonatkozó szabályok ▪ Az 
intézményvezetői pályáztatás és megbízás részben módosult 
szabályai ▪ A nyugdíjkorhatárhoz közelítő pedagógusok 
foglalkoztatása, a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségei, a nők 
40-éves jogosultsági idejével rendelkezők foglalkoztatása ▪ Az 
óvodák tipikus működtetési problémái ▪ Az intézményi 
tanfelügyeletre történő hatékony felkészülés feladatai ▪ A 
pedagógus mesterprogram elkészítésének buktatói ▪ A digitális 
kommunikáció fogalma és nélkülözhetetlensége ▪ A 
felhőinformatika legújabb alkalmazási lehetőségei ▪ Digitális 
rendszerek alkalmazása és összekapcsolása a modern közoktatási 
intézményben ▪ Az intézményi önértékelés sokrétű feladatainak 
támogatása informatikai módszerekkel ▪ Osztálykirándulás 
szervezése a felhőkben ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS        „Köznevelési szakmai délelőtt”          2020. 03. 10. 
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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: ........................................  

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: 2020. ……………………………..    P. H. ……………………………………………………. 

 


