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A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve

Oldalszám: 1.
Oldal összesen: 3

Intézményünk szolgáltatásai:
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása
2. A képzési szükségletek felmérése
A képzésbe bekapcsolódni szándékozók részére mindkét szolgáltatás ingyenes.
Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása
I. A folyamat célja: olyan felnőttképzési kiegészítő tevékenység biztosítása, amely
alapján valamennyi résztvevő lehetőség szerint a már meglévő kompetenciáira
alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthatja el a
kívánt ismereteket.
II. Az előzetes tudásmérés a szakmai vezető, illetve az általa kijelölt szaktanár által
elkészített írásbeli és/vagy szóbeli feladatlappal, illetve gyakorlati feladattal történik.
A kijelölt oktató értékeli a teljesítést. Támogatott OKJ-s a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell eljárni. Nem támogatott képzések esetén a
felnőttképzésben résztvevő kérésére el kell végezni, s az eredménytől függően a
megfelelő felmentést meg kell adni. A felmentést a képzési díj megállapításánál is
figyelembe kell venni.
III. Az előzetes tudásmérés kérése: a képzési profilunkba illeszkedő, előzetesen
megszerzett ismereteinek és készségeinek felmérését bárki kérheti. (A kérés tényét a
felnőttképzési

szerződésben

dokumentálni

kell!)

Az

előzetes

tudásmérés

igénybevételének szándékát írásban kell jelezni, megjelölve a szakterületet vagy
részterületet. A szakmai vezető az értékelés eredményeként tájékoztatja a résztvevőt
az ajánlható képzéseinkről, az abba történő bekapcsolódás lehetőségéről,
feltételeiről, illetve ha arra lehetőség van, az adható felmentésről, vagy a közvetlen
modul/záró vizsgára történő jelentkezés módjáról.
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Iskolánk ezt a szolgáltatást a képzéseinkre jelentkezőknek díjmentesen biztosítja,
egyéb kérelmező esetében szolgáltatási térítés ellenében, mely egyedi elbírálás
alapján kerül meghatározásra.
IV. A dokumentált módon megszerzett ismeretek beszámítása: erre megfelelő
előképzettségek, vagy igazolt munkatapasztalat esetében van lehetőség. A
jelentkező, amennyiben valamilyen dokumentált szakirányú előképzettséggel illetve
munkatapasztalattal rendelkezik, írásban kérheti adott tantárgyból, tananyagrészből
az óralátogatás alóli felmentését. A képzettséget, munkatapasztalatot igazoló
dokumentum eredeti példányát be kell mutatni, annak másolatát pedig mellékelni
kell. Az intézményvezető – a szakmai vezető és a szaktanár véleményét is
figyelembe véve – egyedi elbírálás alapján dönt az adott tárgy óralátogatása alóli
felmentésről. Az intézményvezető a felmentést előzetes tudásméréshez is kötheti,
melyen meghatározott teljesítményt kell elérni. A felmentést a képzési díj
megállapításánál is figyelembe kell venni. Vizsgáról vagy vizsgarészről történő
felmentés mindig a vonatkozó szabályozások alapján adható. Az új típusú, komplex
szakmai vizsgáról felmentés nem adható.
Amennyiben felmentés nem adható, a meglévő ismereteket az oktatók a differenciált
óraszervezésnél, valamint a tananyag képzési programon belüli súlyozásánál veszik
figyelembe.
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1. A képzési szükségletek felmérése, valamint az egyén képzési szükségletére
alapozott képzési tanácsadás szolgáltatás folyamatleírása és tartalma
I. A folyamat az alábbi elemekből áll, melyek kapcsolódása esetenként eltérő lehet:


A munkavállalók képzési szükségleteinek felmérése lakossági szinten hirdetés
segítségével történik. Elegendő érdeklődő esetén egy-egy tanfolyam megszervezésre
kerül.



A munkavállalók képzési szükségletei felmérésének másik módja munkaadójukon
keresztül valósul meg a vállalkozások megkeresésével. Ez egyaránt történhet
formális

úton

-

kapcsolatrendszerünkön

célirányos
keresztül,

eseti

megkereséssel-,

informális

úton.

A

illetve

kialakult

célcsoportot

azon

vállalkozások alkotják, amelyek az általunk nyújtott képzéseknek megfelelő
szakterületeken működnek.


Ugyancsak a munkavállalók képzési szükségleteit mutatja, ha a munkaadók
keresnek meg bennünket dolgozóik továbbképzési, illetve átképzési igényével. Ide
sorolható a közvetett úton, a munkaügyi központ felhívásán keresztül történő
megkeresések.



Az egyén képzési szükségleteinek felmérése és a képzési tanácsadás a képzések iránt
érdeklődő, vagy a tanfolyamokon már résztvevő azon hallgatók részére történik,
akiknek az eredményes munkavállaláshoz további kompetenciákra lehet szüksége.
Erre a hallgató foglalkozása, addigi képesítései, illetve életkörülménye alapján
gondolhatnak

munkatársaink,

és

adhatnak

tanácsot,

illetve

tájékoztatást,

megismertetve a hallgatókat a további képzési lehetőségekről, az általunk szervezett,
egymásra épülő programokról, tájékoztatást adva a képzés feltételeiről. Ez esetben a
szolgáltatás csoportos vagy egyéni személyes beszélgetés formájában valósul meg,
mely az információ nyújtásán túl a pozitív hozzáállás és a motiváció fejlesztésére is
irányul. Intézményünk ezt a szolgáltatást is mindenkinek díjmentesen biztosítja.


Az első tájékoztató megbeszélésen, illetve a tanfolyamok zárásakor a képzésért
felelős vezető munkatárs a kapcsolódó további képzési lehetőségekről részletes
információt nyújt. Az ezen való részvétel bizonylata a jelenléti ív.

