
Akkreditált részvételi tájékoztató 

 

Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy a 16. alkalommal megrendezésre kerülő Microsoft Nyári 
Tanártovábbképzést a Microsoft megbízásából ismét a Jedlik Oktatási Stúdió akkreditálta. 
A továbbképzés keretében 30 kreditóra szerezhető. Ehhez egyfelől részt kell venni a plenáris programon és 
választhatóan a közismereti vagy a szakképzési szekción (aug. 22-23-án), továbbá augusztus 24-én, pénteken a 
Jedlik Ányos Gimnáziumban tartandó 1 napos gyakorlati képzésen. (Ez utóbbi már nem része a konferenciának.) 
A kétnapos továbbképzésen való részvétel továbbra is ingyenes, de az akkreditációs előírásoknak megfelelően a 
kredit órát szerezni kívánóknak 8.000 forint részvételi díjat kell fizetni, ennek fejében biztosítjuk az egynapos 
gyakorlati képzést augusztus 24-én és a két szakkönyvet. 
Az akkreditált képzés teljesítésének követelményei: 

 A szerződés és adatlap kitöltése és leadása két példányban augusztus 22-én az akkreditációs pultnál. 
Az adatlapot és szerződést a pultnál lehet kérni.  

 A 8.000 Ft-os részvételi díj befizetése (kizárólag) készpénzben augusztus 23-án az akkreditációs 
pultnál. A szerződés egyik példányát és a számlát ezzel együtt kapja meg a résztvevő.  

 A teljes háromnapos, 30 órás képzés összóraszámának 90%-án való részvétel. Az összóraszámba 
beleszámít a teljes plenáris szekció és választhatóan a közismereti vagy a szakképzési szekción való 
részvétel, illetve az esti szakmai konzultáción és az aug. 24-i képzésen való részvétel. A részvételt 
naponta a jelenléti íven való aláírással igazolja a résztvevő. A továbbképzés végén egy értékelő lapot 
kell kitölteni a továbbképzés tartalmi és formai lebonyolítására vonatkozóan (név nélkül).  

 A továbbképzés után a résztvevőknek 2012. szeptember 30-ig egy 3-5 oldalas tanulmányt kell 
készíteniük és aláírva postán elküldeniük a Jedlik Oktatási Stúdió posta címére: 1215 Budapest Ív u. 8-
12., az alábbi témák egyikéről:  

o Digitális tananyag készítése az Office újdonságairól  
o Emeltszintű érettségi feladat készítése Visual Basicben  
o Emeltszintű érettségi feladat készítése C# nyelven 
o Dinamikus weboldal készítése Microsoft technológiával  
o A Windows Server alapú hálózatok iskolai üzemeltetésének tapasztalata  

A tanulmány akkor tekinthető eredményesnek, ha az legalább 3-as minősítésű. 
A fenti feltételek teljesülése esetén a Jedlik Oktatási Stúdió postázza a résztvevőnek a 30 kredit 
óráról szóló igazolást. 
Az akkreditált képzésen való részvétel fakultatívan választható, ezért aki nem kíván 30 kredit órát 
szerezni, azoknak természetesen ingyenes a kétnapos konferencián való részvétel, és ott minden 
program, ill. szolgáltatás ugyanúgy biztosított, mint az akkreditált képzésen résztvevőknek. 
Amennyiben részt kíván venni az akkreditált képzésen, akkor kérjük, jelentkezzen augusztus 22-én az 
akkreditációs pultnál, az ott kapott szerződést és adatlapot két példányban kitöltve adja le, valamint 
23-án fizesse be az 8.000 Ft-os akkreditációs díjat. 
Az augusztus 24-i (pénteki) képzésről a konferencián adunk részletes tájékoztatást. A képzés 
helyszíne: Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest (Csepel) Táncsics M. u. 92., időpontja: 2012. 
augusztus 24. 9h-17h30-ig. 
Szeretettel várjuk a konferencián, ahol külön akkreditációs pult áll rendelkezésükre! 
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