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FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

TISZTELT KÉPZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ! 

 

A felnőttképzésről szóló jogszabály lehetővé teszi a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy 

felnőttképzési szolgáltatásokat vegyenek igénybe.  

A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek a képzések egyénre szabott 

kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére 

irányulnak.  

A Learning Innovation Kft felnőttképzési szolgáltatásai: 

➢ Bemeneti kompetenciamérés  

➢ Előzetesen megszerzett tudás mérése 

➢ Képzési szükségletfelmérés 

 

Bemeneti kompetenciamérés  

A bemeneti kompetenciamérés célja, hogy felmérje a képzésre jelentkezőt, birtokában van-e azoknak a 

kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek, 

abban az esetben, ha a jelentkező nem rendelkezik a kompetenciákat igazoló dokumentumokkal.  

A kompetenciaméréshez többek között, a magyar fejlesztésű Practi Online programot használjuk a kognitív 

képességek (memória, figyelem, logikai képességek) és személyiségjegyek objektív értékelésére.  

 

Előzetesen megszerzett tudás mérése 

Az előzetes tudásmérés célja a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányainak, és/vagy 

előzetesen megszerzett tapasztalatainak felmérése, értékelése és összegzése a kiválasztott képzés során 

megszerezhető kompetenciákkal, tananyagegység követelményeivel. A követelmények megfelelő szintű 

teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkező 

felmentésre kerül.  

A tudásfelmérések alkalmazásával könnyebben kialakíthatóak képzési csoportok, illetve a csoportok 

tudásszintjéhez igazított tanmenet is.  

 

Képzési szükségletfelmérés 

A képzési szükségletfelmérés célja, hogy feltárja a jelentkező készségeit, szakmai tapasztalatait, személyes 

előképzettségét, érdeklődési körét, céljait, motivációit. A felmérést kiegészítjük a magyar fejlesztésű Practi 

Online képességmérővel, amely a kognitív képességeket, mint memória, figyelem, logikai képességek; 

személyiségjegyeket és munkaattitűdöt mér. A válaszok, eredmények összehangolásával a tanulni vágyó 

iránymutatást kap, hogy képzési útján pontosan merre induljon, milyen képzést válasszon.  

A szolgáltatást azoknak ajánljuk, akik nyitottak a képzésekre, ugyanakkor tudatosan, idő és anyagi ráfordítás 

optimalizálásával azokat a kompetenciákat szeretnék képezni, amelyek valóban szükségesek a 

meghatározott célok eléréséhez.  

 

Amennyiben felkeltették érdeklődését szolgáltatásaink, jelezze az ügyfélszolgálaton munkatársunknak!  

Személyes konzultáció keretében lehetőséget biztosítunk a szolgáltatások igénybevételére. 
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