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E10: A képzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó eljárás

10.1 Az eljárás célja

A felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak meghatározása

és folyamatleírása.

10.2 Érintett intézményi felelősségi szintek

10.3 Követelmények 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről:

2.  §  5.  felnőttképzési  tevékenységhez  kapcsolódó  szolgáltatás:  olyan  tevékenység,  amely  a

felnőttképzési  tevékenység  keretében  szervezett  oktatás,  képzés  egyénre  szabott  kialakításának

elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

10.4 Az eljárás leírása 

Megnevezés Jellemző feladatok Felelősségi szint

A) Belépési feltételek 
(szükséges előképzettség) 
vizsgálata

Dokumentumelemzés

B) Előzetes tudásmérés - (jellemzően) a tananyagtípushoz és a 
módszertanhoz illeszkedő feladatsor elkészítése
- tudásszint felmérés elvégzése
- tudásszint felmérés eredményeinek 
kiértékelése

C) Felnőttképzési 
tevékenységhez kapcsolódó 
szolgáltatás(ok) (Például: 
Képzési szükségletek felmérése
és képzési tanácsadás)

(jellemzően) Szóbeli értékelés

Egyéb folyamatelem Az eljáráshoz nem tartozik további szabályozás. Szint
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 Belépési feltételek vizsgálata

Az  intézmény  a  képzéshez  kapcsolódó  törvényi  előírásokban  meghatározott  bemeneti,  illetve

alkalmassági  feltételek  szerint,  továbbá  a  képzési  programban  előírtak  szerint  meghatározza  és

vizsgálja, hogy a leendő résztvevők milyen feltételek szerint vehetnek részt a képzéseken.

Előzetes tudásmérés

Az  intézmény  előzetes  tudásmérést  végezhet.  Az  előzetes  tudásmérés  annak  felmérése,  hogy  a

képzésre  jelentkező  dokumentumokkal  nem  igazolt  tanulmányai  vagy  megszerzett  gyakorlati

tapasztalatai  alapján  képes-e  a  képzés  során  elsajátítandó  tananyagegység  követelményeinek

teljesítésére,  amelynek  eredményeként  a  követelmények  megfelelő  szintű  teljesítése  esetén  a

tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Az előzetes tudásmérés formája lehet a tananyagtípushoz és a módszertanhoz illeszkedő, előzetesen

elkészített  előzetes  tudásszint  felmérő  lap,  feladatsor  és/vagy  szóbeli  elbeszélgetés  a  képzésre

jelentkezett résztvevőkkel. 

A szóbeli elbeszélgetés lefolytatásával, valamint az előzetes tudásszint felmérő lap/feladatsor és hozzá

kapcsolódó  megoldókulcs  elkészítésével  a  felnőttképző  a  képzési  program  oktatására  alkalmas

személyt  bíz  meg.  Az előzetes  tudásmérésen résztvevők által  kitöltött felmérő lapok/feladatsorok

megoldókulcsos  kiértékelésével  az  intézmény  más,  a  képzési  program  oktatásához  szakmai

kompetenciákkal nem rendelkező személyt is megbízhat.  

Módszertani ajánlás: 

• a képzési programban egyértelműen elkülöníthető legyen a felmérni kívánt tananyagrész,

• a  tudásmérés  módszertana  legyen  alkalmas  a  tudás  megállapítására  (gyakorlat,  elmélet

felmérése),

• a tudásmérés feladatainak mennyisége legyen alkalmas az adott tananyagegység felmérésére

(terjedelemtől függő bonyolultság, mennyiség),

• a képzési dokumentációban egységes legyen a felmentett részek kezelése.

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás(ok)

{{144}}

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium - KATICA Bölcsőde

M:6394 3


	E10: A képzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó eljárás
	10.1 Az eljárás célja
	10.2 Érintett intézményi felelősségi szintek
	10.3 Követelmények
	10.4 Az eljárás leírása


