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TÉRÍTÉSMENTES FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK 

 

ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS FELMÉRÉSE 

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése – a jogszabályi követelmények figyelembe 
vételével – a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők 
számára biztosított tevékenységünk. 
Az előzetes tudás mérése annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal 
nem igazolt/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. 
Támogatott egyéb szakmai képzés és egyéb képzés esetében a képzésre vonatkozó támogatási 
szerződés kötelező előírásai alapján, nem támogatott képzések esetében a képzésre 
jelentkező kérésére biztosítjuk az előzetes tudás felmérését. 
Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzés kezdési időpontját megelőzően, a 
jelentkezéskor folytatjuk le. 
Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzési programban rögzített követelmények 
alapján végezzük. Egyértelműen beazonosítjuk az adott tananyagegység kompetenciaelemeit, 
aminek elsajátítására irányuló képzési rész alól a résztvevő felmentést kaphat. 
Előzetes tudásfelmérés alapján – megfelelő szintű teljesítés esetén – tananyagegység alól 
mentjük fel a képzésre jelentkezőt. 
Az előzetes tudásfelmérést és a felmentést egyértelműen dokumentáljuk. 
Az előzetesen megszerzett tudás alapján történő beszámítás tényét, és azzal összefüggésben 
a képzési időt a felnőttképzési szerződésben rögzítjük. 

A szolgáltatás ingyenes, a jelentkezési lap egyidejű kitöltésével, írásban történik. 
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KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE, KÉPZÉSI TANÁCSADÁS 

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatás célja annak a feltárása, 
hogy a tanulás iránt érdeklődő személyek számára mely képzéseink felelhetnek meg az ő 
személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni érdeklődése 
és munkával kapcsolatos céljai alapján. Munkatársaink segítségével végzett felmérési és 
tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő 
képzéseket, az azokon megszerezhető kompetenciákat.  

A szolgáltatást igénybe venni akaró jelentkező telefonon/e-mailen jelzi, hogy igénybe 
szeretné venni szolgáltatásunkat. Munkatársaink tájékoztatják a jelentkezőt, hogy milyen 
képzési programot tud ajánlani az érdeklődőnek. Amennyiben a Logopédia Kiadó Kkt. 
programjai közül nem tudunk megfelelőt ajánlani, tájékoztatást nyújtunk, hogy milyen 
intézményhez fordulhat a képzési igényével. 

A szolgáltatás ingyenes, telefonon (06-20-940-7936) /e-mailen 
(logopedia.tanfolyam@gmail.com) történik. 

 

 

Térítésmentes felnőttképzést kiegészítő szolgáltatásainkkal az érdeklődők, jelentkezők 
személyes kompetenciáihoz, érdeklődéséhez igazítva a felmerülő pályaorientációt-, 

korrekciót, elhelyezkedést igyekszünk segíteni. 
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