ALAPKÉPZÉS 2018
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően „A
szaktanácsadónak legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység engedélyezését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen kell részt vennie és alapvizsgát kell tennie.”
Az alapvizsga a névjegyzékben maradás feltételeként mindenki számára kötelező, a mulasztás a rendelet szerint felfüggesztést von maga után.
Az alapképzés felépítése:

FELKÉSZÜLÉS

KÉPZÉS

• A NAK e-learning rendszeréből hamarosan letölthető három tananyagokból önállóan kezdhető meg a
felkészülés.
• A tananyagok várhatóan 2018. november közepétől lesznek elérhetők, de erről emailben küldünk tájékoztatást.
• A tananyagok a rendeletben meghatározott témakörökből készülnek:
•szaktanácsadás módszertana,
•intézményrendszere és
•a kapcsolódó informatikai rendszerek.

• Egy napos képzés keretében a három témakörben tartunk felkészítő képzést, valamint tájékoztatás adunk a
vizsgakövetelményekről.
• Időpont, helyszín: 2018. november 30., Gödöllő
• A képzési napon való részvétel kötelező.

TRÉNING

• A szaktanácsadás módszertana témakörhöz kapcsolódik egy kommunikációs tréning, mely két egymást követő
napot vesz igénybe.
• A tréningek 2018. november 14-29. között Budapesten, Debrecenben és Siófokon kerülnek megtartásra.
• A tréningcsoportokba való jelentkezésre a NAK e-learning rendszerén keresztül lesz lehetőség, amelyről értesítő
emailt küldünk.
• A tréningen való részvétel kötelező, ahol a szaktanácsadói készségek és kompetenciák fejlesztése és értékelése a
cél. A kapcsolódó értékelés a vizsgára bocsátás alapfeltétele.

VIZSGA

• A képzést és a tréninget követően kerül sor az alapvizsgára, amely egy napon belül teljesítendő. Az alapvizsga
az alábbi részekből áll:
•Online teszt az intézményrendszer és informatikai rendszerek tananyagokból.
•Szóbeli vizsga a szaktanácsadás módszertanából, mely két részre oszlik:
• gyakorlati feladatlap megoldása írásban
• tételhúzás, tétel kifejtése szóban a felkészülést követően.

Az alapképzés teljesítésének feltételei:
eredményes részvétel a kommunikációs tréningen,
az on-line vizsgán legalább 70%-os eredmény elérése,
az írásbeli feladatlap megoldása és
a szóbeli vizsgán legalább megfelelt eredmény elérése.
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A teljes alapképzés 4 napot vesz igénybe, más-más, a NAK által megadott időpontokban:
― 1 nap a módszertani és kapcsolódó intézmény-, illetve informatikai rendszerek modulokból történő felkészítő képzés,
― 2 nap fejlesztő-értékelő tréning, valamint
― további 1 nap vizsga.
Az időpontjukat külön levélben megküldjük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi évek tapasztalatai szerint a sikeres vizsga megköveteli az e-learning rendszerben elérhető tananyagokból való felkészülést.

A képzéssel kapcsolatban felmerült kérdéseit a szaktan@nak.hu e-mail címre küldött levélben teheti fel.

