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* El zetes tudásszint felmérés
.i. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

E! zetes tudásszint felmérés
Az el zetesen megszerzett tudás felmérése - a jogszabályi kovetelmények figyelembe vételével - a képzéseink iránt érdekl d ,

képzéseinkre jelentkez potenciális résztvev k számára biztosított tevékenység.

A tevékenység célja:

Annak felmérése, hogy a képzési kínálatunkban szerepl képzési program iránt érdekl d a program megvalósítása során elsajátítható
kompetenciák koz l melyekkel rendelkezik el zetes tanulmányai, munkavégzése során megszerzett tapasztalatai alapján.

A tevékenység megvalósításának folyamata:

Képzési programjaink esetében a képzési programban megfogalmazott kovetelményekb l kiindulva végezzük el az el zetesen
megszerzett tudás felmérését. Ehhez egyes képzési programok esetében az elsajátított kompetencíák értékeléséhez használt
mér eszkozoket, módszereket alkalmazzuk.

Atevékenységelvégzésesoránvizsgáljuk,hogymilyenhasonlóképzésekbenvettrésztazigénybevev,milyenvizsgákattett,amelyeka
vizsgált képzési program szempontjából relevánsak lehetnek, illetve milyen munkakorokben szerezhetett szakmai el élete során olyan
ismereteket, munkatapasztalatokat, amelyek a képzési program során elsajátítható ismeretek korébe tartoznak.

Képzési programjaink egy részének megvalósítása a kiscsoportos képzés dinamikaifeltételeire alapoz, ezért a képzési id csiikkentésére
nincs mód, Azonban a kiscsoportos és onálló feladatok meghatározásánál, differenciált képzési módszerek alkalmazásával figyelembe
vessztik az el zetesen megszerzett tudás mérésének eredményeit.

Képzéseink a jogszabályi kovetelményeknek megfelel en az esetek nagy részében moduláris szerkezet ek, azaz egy adott képzési
program legalább egy, legfeljebb 10 tananyagegységb l áll. A tananyagegységeink száma jelen ismereteinket ttjkrozi, és ennek
megfelelve irányszámok.

Az el zetes tudásszint felmérése, a képzésre jelentkez meglév tudásának beszámítása rjgyfélszolgálatunkon torténik. Minden
résztvev nek a jelentkezéskor van lehet sége kifejezni, hogy a szolgáltatást kívánja-e igénybe venni.

A részvétel tényét és a felmér eredményét a szerz désben is feltl,intetjuk.

Az el zetes tudásszint/kompetenciaszint felmérés lehet ségét képzési programjainkban ttjntetjtik fel. A feladat lebonyolítására a
képzési programokban felttjntetett tananyagok tartalmából osszeállított teszt feladatlapokat, vagy azok tartalmának szóbeli felmérését
használjuk.

A szintfelmér k eredményeként óra- vagy díjfizetési kedvezményt biztosítunk résztvev inknek.

Képzési szíikségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési sztikségletek feltárása, és a sztikségletfeltáráshoz kapcsolódó képzési tanácsadás a képzéseink iránt érdekl d , képzéseinkre
jelentkez potenciális résztvev k számára biztosított díjmentes tevékenység.

A tevékenység célja:
Annak felmérése, hogy a képzés iránt érdekl d személyes képzési szándékai, célja és igényei egybe esnek-e az általunk biztosított
képzések célrendszerével. Továbbá tanácsadási tevékenység keretében a képzéssel kapcsolatos személyes dontéshez ztikséges,
els dlegesen a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása.

Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a jelentkez igényeinek megfelel képzést vagy képzéseket, a tanácsadási tevékenység
keretében támpontokat adunk a számára megfelel képzések felkutatatásához.
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