Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
1085 Budapest, Horánszky utca 15. 1444 Budapest, Pf. 270.
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Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ

„Felkészítés szakértők, vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok
részére
az egészségügyi szakmacsoportban”
címen
40 órás továbbképzést hirdet.
A továbbképzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Háttérintézmény – Felügyeleti Főosztálya által jóváhagyott,
az Oktatási Hivatal által akkreditált
(alapítási engedély száma: 107-62/2016.
nyilvántartási száma: A/8485/2015.).

A jelentkezők köre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai felügyeletéhez tartozó OKJ
szakképesítések vizsgaelnökei, szakértői, az Országos Szakmai Szakértői és az
Országos Szakmai Vizsgaelnöki névjegyzékre pályázók és az oda felvett szakértők és vizsgaelnökök, valamint vizsgabizottsági tagok, akik szakterületükön jól
képzettek, szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.

A továbbképzés célja
A résztvevők felkészítése az általuk végzendő tevékenység ellátására.
Megismertetni és értelmezni a szakképzés struktúráját, a szakmai vizsga alapfogalmait, jogszabályi hátterét, az alkalmazott dokumentációt, valamint a szakmai vizsga ellenőrzésének módját szakértői, vizsgaelnöki és a vizsgabizottság
tagjainak szempontjából.
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Rávilágítani a szakmai vizsga résztvevőinek /érdekeltjeinek feladataira.
Értelmezni az ellátandó szakértői, vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok
feladatait, különös tekintettel az értékelés módjára. Szituatív feladatok keretében lehetőséget biztosítani a szakképző intézmények szakmai ellenőrzésére,
értékelésére. Tréner segítségével megformálni a szakértői, a vizsgaelnöki, valamint a vizsgabizottság tagjai által betöltött szerep jellemzőit, fejleszteni a szerephez szükséges készségeket és képességeket.
Célunk megmutatni olyan technikákat, eljárásokat, módszereket, amelyek
a szakértői és vizsgaelnöki, illetve a vizsgabizottság tagjainak munkáját segítik,
és amelyhez a hatáskörüket, jogkörüket és feladatkörüket jogszabály írja elő.

A továbbképzés aktualitása
A szakértők, vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok olyan támogatást kapnak, ami a munkájuk ellátásához segítséget nyújt.

A tanúsítvány kiadásának feltétele
Házi dolgozat készítése, melyben integrálja a továbbképzésen szerzett új
ismereteit.
Egy téma kiválasztása:
A./ Készítsen ellenőrzési tervet egy szabadon választott egészségügyi
szakképesítés szakmai vizsgájához! Az ellenőrzés típusa: szakmai ellenőrzés.
B./ Készítsen 5 db vizsgafeladatot egy szabadon választott egészségügyi
szakképesítés gyakorlati vizsgatevékenységéhez és készítse el ezek tanulási
eredmény alapú értékelését!
A házi dolgozat leadása az http://virtualisiskola.enkk.hu/login.php elektronikus
felületen, a továbbképzés 4. alkalma után.
A házi dolgozat formai követelményei:
[1 gépelt példányban, oldalszámozással ellátva kell benyújtani, lapméret
A4, bal – jobb margó 2,5 cm, alsó – felső margó 3 cm, betűméret 12 pont Times
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New Roman, sorköz 1, terjedelem: minimum 4 - maximum 5 oldal (ábrák, mellékletek nélkül), tartalomjegyzék a címlap után (max. 3 szint), irodalomjegyzék
a dolgozat végén, hivatkozások lábjegyzékben feltüntetve, címlapon feltüntetett adatok: a dolgozat címe, a készítő neve, a készítés dátuma].
Értékelés szempontjai:
Jogszabályoknak való megfelelés, szakmai és pedagógiai szempontok érvényesülése; a szempontsor tartalmi megfelelősége, logikai felépítése, áttekinthetősége.
A teljesítés igazolásának módja, feltétele:
Az elvégzett feladat leadása a megadott web-felületen, valamint részvétel
a záró értékelés csoportos megbeszélésén.
Lehetséges hiányzás:
Az összes óraszám 10%-a.

A továbbképzés előírt tartalmi követelményei
A továbbképzés befejezése után a résztvevők legyen képesek:
– értelmezni és alkalmazni a vonatkozó jogszabályokat;
– a szakképzés szakértői feladatainak ellátására, szakértői munkája során a megfelelő eszközök és módszerek kiválasztására, különös tekintettel a mérés - értékelés módszereinek alkalmazására;
– a szakmai vizsgaelnöki teendőinek ellátására, elnöki munkájuk során a
megfelelő eszközök és módszerek kiválasztására, tudatos kapcsolatteremtésre és problémamegoldásra;
– a tanügyi dokumentumok használatára;
– azonosulni a szakértői/vizsgaelnöki/vizsgabizottsági tag szerepével.

A jelentkezés feltételei
–
–
–
–

iskolai végzettség: egyetem, főiskola
megelőző szakmai gyakorlat: 3 év
a felnőttképzés/szakképzés területén eltöltött 3 év
felhasználói szintű informatikai ismeret
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A továbbképzés tervezett időpontjai 2019-ben
1.
2.
3.
4.
5.

-

Oktatási napok:
nap február 6. szerda
nap február 19. kedd
nap február 28. csütörtök
nap március 5. kedd
nap március 28. csütörtök

A továbbképzés kontakt óraszáma: 40 óra, melynek megszervezése munkaidőben történik.

Helyszíne: 1085 Budapest, Horánszky utca 24.
Jelentkezési határidő:

2019. január 25.

Indítási feltétel
A továbbképzést minimum 20 fő esetén indítjuk.

Részvételi díj:

31.900.- Ft
Befizetés módja: egy összegben, átutalással
AEEK bankszámlájára: MÁK 10032000-01490576-00000000
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: pedagógus- továbbképzés.
A befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni!

További információért forduljon Feigl Ágnes vezető szaktanácsadóhoz!
Telefon: +36-20/572-4880;
E-mail: feigl.agnes@aeek.hu
A jelentkezni az http://virtualisiskola.enkk.hu/login.php oldalon található regisztrációs
űrlap
kitöltésével lehet.
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