az oktatói továbbképzési programok nyilvántartásba való felvételének lehetőségéről szóló felhívás

FELHÍVÁS
OKTATÓI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE
a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő, ezáltal felnőttképzési tevékenységre jogosult állami és nem
állami fenntartású szakképző intézmények és azok fenntartói, felsőoktatási intézmények, köznevelési
intézmények, kulturális intézmények, szakmai szervezetek, egyéb szervezetek, a gazdasági élet más
szereplői (a továbbiakban: Képzők) számára
Tisztelt Képzők!
Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (a továbbiakban: IKK) a vonatkozó jogszabályban (a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban Szvr.)
142. §) foglaltak szerint ellátja a szakképzésben oktatók továbbképzésének stratégiai szintű tervezését,
koordinálását, a képzések nyilvántartását, folyamatos felülvizsgálatát, az oktatók számára – kötelező
továbbképzésük keretében – adott időszakban választható továbbképzések közzétételét, szervezésében
való részvételt, a kötelező továbbképzés teljesítését igazoló Tanúsítvány kiállítását.
Az IKK fent leírt tevékenysége keretében együtt kíván működni azon Képzőkkel, akik vállalják olyan oktatói
továbbképzések kidolgozását és – az IKK-val együttműködésben – megvalósítását, melyek a szakképzésben
oktatók mindennapi oktatói munkájában jól hasznosítható szakmai és módszertani tudást nyújtanak.
Olyan oktatói továbbképzési programokat várunk, amelyek:


a Szakképzés 4.0 irányelveihez igazodnak,



a jövő gazdaságának kihívásait szem előtt tartó, korszerű, naprakész, tudományos eredményeken
alapuló ismereteket tartalmaznak.

Kiemelten várjuk a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tőrvény (a továbbiakban: Szkt.) 50. § (1) bekezdésére
tekintettel az Szkt. 81. §-ában jelölt képzőközpontok (ágazati képzőközpont, tudásközpont, vállalati
képzőközpont oktatói továbbképzési programjait.
Az IKK elsősorban az alábbi felsorolt területeken várja az oktatói továbbképzési programokat:
 Vállalati helyszínű továbbképzések, gyárlátogatások/üzemlátogatások;
 Jogszabályban előírt feladatokra való felkészítés;
 Szakmai oktatóknak szervezett oktatói továbbképzés;
 Közismereti tárgyakat oktatók szaktárgyi oktatói továbbképzése;
 Vezetői továbbképzések;
 Intézményfejlesztési továbbképzések;
 Oktatók személyes kompetenciáinak fejlesztése;
 Módszertani kompetenciák fejlesztése;
 Speciális feladatokra történő felkészítés;
 A szakmai és közismereti oktatók együttműködését elősegítő oktatói továbbképzések.
A fentieken felül olyan oktatói továbbképzési programokat is vár az IKK, amelyek a gyorsan változó gazdasági
és társadalmi környezet aktuálisan új kihívásaira a fenntarthatóság szem előtt tartásával gyorsan reagálva
segítik a szakképzésben oktatók tevékenységét.
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A jelen felhívásra benyújtott oktató továbbképzési programok sikeres nyilvántartásba vételi folyamat
eredményeként bekerülnek az IKK által vezetett Minősített Oktatói Továbbképzési Programok
Nyilvántartásába (a továbbiakban: Nyilvántartás).
Az oktatói továbbképzési programokkal kapcsolatos tartalmi elvárást a vonatkozó jogszabály (Szvr.) 142. §
(1)-(5) határozza meg.
A Nyilvántartásba kerülő oktatói továbbképzési programok képezik a bázisát az oktatók által kötelező
továbbképzésük keretében választható, teljesíthető továbbképzéseknek.
A Nyilvántartásba kerülés a Képzők számára lehetőséget teremt, de nem jelent képzési garanciát.
Az oktatói továbbképzések megszervezésére az IKK honlapján közzétett (azaz a Nyilvántartásban szereplő
és Közzétételi engedéllyel rendelkező) oktatói továbbképzések közül az oktatók jelentkezése alapján
kerülhet sor.
Az oktatók kötelező oktatói továbbképzése tekintetében kizárólag az IKK-val együttműködési megállapodás
keretében szervezett, megvalósított, felügyelt és ellenőrzött, általa tanúsítvánnyal igazoltan teljesített oktatói
továbbképzések vehetők figyelembe,
Az oktatói továbbképzési programok nyilvántartásba vételi folyamata a Kérelem dokumentáció benyújtásával
indul, melynek összeállításánál, benyújtásánál kérjük, hogy az Útmutatóban foglaltak szerint járjanak el.
A Kérelem dokumentációs csomag (Kérelem adatlap, Oktatói továbbképzési program minta, valamint az
Oktatói/képzői/tréneri kapacitás bemutatására kötelezően használandó sablon/minta), valamint az
Útmutató az IKK honlapjáról tölthető le.
További információ kérhető az alábbi elérhetőségen:
otrkepzes@ikk.hu
A sikeres és eredményes együttműködésben bízva várjuk a Képzők kérelmeit!
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