
 

Központ: 7960 Sellye, Batthyány u. 4., Telefon: 73/580-018, Fax: 73/580-019 • Elnök: Brlas Andrea 
Telephely: 7632 Pécs, Szövetség u.19., Telefon: 72/210-667, Fax: 72/510-307 • 7838 Vajszló, Batthyány u. 8. 
www.szohe.hu • szohe@freemail.hu • Banksz.: 11731001-20143668 • Adószám: 18306703-1-02 

 
 
 
 
 

A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési Szolgáltatásai 
 

Képzési Központunk tevékenysége során a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat 
nyújt. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a képzések 
egyénre szabott kialakításának elősegítésére irányul.  
 
A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások célja, hogy támogassa a felnőtt egyén 
foglalkozást elősegítő képzésben való részvételét a sikeres munkavállalás érdekében, illetve 
segítse bekapcsolódni a képzési folyamatba, továbbá felkészítse a munkaerő-piacon való  
sikeres szereplésre. 
 
A cél az önismeret, az új készségek, új szakmai és magatartásbeli, viselkedésbeli 
tulajdonságok, új munkavállalói attitűdök elsajátítása, amelyek birtokában képesek lesznek 
alkalmazkodni a gazdasági környezet változó igényeihez. 
 
Intézményünkben a szolgáltatások szűkebb értelmű rendeltetését a következőképpen 
határoztuk meg: 

• Segíteni a jelentkezőt azzal, hogy dokumentáljuk azt a tudást, tapasztalatot és 
képességeket, amelyeket a korábbi tanulmányai és munkavégzése során 
élettapasztalatként szerezett; 

• Segítséget nyújtani a számára a felnőttképzési programok kiválasztásához, döntése 
meghozatalához 

• Segíteni tájékozódni a foglalkozások világában, a munkaerő-piaci karriercéljának 
meghatározásában, és szükség esetén elősegíteni mielőbbi visszatérését a 
munkaerőpiacra; 

• Tájékoztatni a képzések és egyéb támogatási, finanszírozási, továbblépési lehetőségek 
felől; 

• Alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedés érdekében, a naprakész munkaerő-piaci  
helyzet és az egyéni adottságai figyelembe vételével, ezzel az álláskeresési esélyeinek 
javítása; 

• Feldolgozni személyiségéből eredő problémáit, melyek a munkanélküliség átélésének 
következményei, és amelyek akadályozzák a munkavállalását, megelőzni a tartós 
munkanélküliség és az ezt kísérő pszichés-mentális hatások kialakulását; 

• Segíteni ügyfeleinket a mindennapi életben felmerülő jogi problémák intézésében, 
különösen a munkaviszonnyal és munkanélküliséggel összefüggő gondjai 
megoldásában. 

 
A szolgáltatási tevékenység tehát szorosan kapcsolódik a felnőttképzési tevékenységhez, 
támogatja az egyén tanfolyamon történő részvételét, elősegíti a későbbi munkavállalást. 
Ugyanakkor a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások különálló rendszerként is 
működnek, a felnőttképzési tevékenységtől függetlenül. A szolgáltatás olyan lehetőségek 
felsorolását is jelenti, melyek gyakran túlmutatnak az intézmény megoldási lehetőségein, 
ügyfeleit pedig nem csupán a tanfolyamok hallgatói alkotják, hanem egyéni megkeresés 
eredményeként is bekerülhetnek a rendszerbe. 
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Felnőttképzési szolgáltatásaink: 
 
1. Előzetes tudásszint felmérés 
 
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000091 

 
Az előzetes tudásszint felmérésének célja, hogy a képzésbe bekapcsolódó felnőtt ne tanuljon 
olyasmit a képzés során, amit már korábbi tanulmányai keretében, szakmai pályafutása során 
megtanult. 

Az előzetes tudásszint felmérése fontos az általunk képezni kívánt hallgatók körében. A 
korábbi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a legtöbb hallgatónk célja, hogy az egyes 
képzéseken a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodó, a mindennapi életben is alkalmazható, 
elméleti és gyakorlati tudás birtokába kerüljön. Minden hallgatónk számára, aki élni kíván 
ezzel a lehetőséggel, biztosítjuk, hogy a képzéseinkhez kapcsolódó előzetes ismereteit, tudását 
ún. tudásszint felmérő tesztlapok segítségével, valamint szóbeli elbeszélgetéssel felmérjük, és 
ezáltal meghatározzuk, hogy a hallgató jelenleg milyen (esetleges) ismeretekkel és tudással 
rendelkezik, és a képzés folyamán kik azok a hallgatók, akik fokozott figyelmet kívánnak az 
oktatás folyamán.  

Az eredmény ismeretében a képző intézmény illetékesei döntenek arról, hogy a felmérés 
alapján elfogadhatóak-e a hallgató előzetesen megszerzett ismeretei, tudása. 

Ha valamely jelentkező jelzi, hogy részt vett már bárhol olyan képzési programban, amelynek 
valamely része intézményünknél választott képzésnél beszámítható lehet, akkor megkérjük, 
hogy mutassa be erről szóló szakirányú végzettségét igazoló okiratokat, tanúsítványokat, 
igazolásokat; amelyről az oktatásszervező / ügyfélszolgálati munkatárs másolatot készít. 
Órakedvezményre, az órák látogatása alóli felmentésre vagy díjkedvezményre csak abban az 
esetben van lehetőség, amennyiben az adott tantárgy/modul oktatója is javasolja a 
beszámítást. 

Szolgáltatás ára: térítésmentes 

 
2. A pályaorientáció, pályakorrekciós tanácsadás  
 
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000092 
 

A pályaorientáció olyan folyamat, amely a tájékozódást segíti a foglalkozások világában. 
Általában szakmával nem rendelkező személyek számára ajánlott, de igénybe vehetik szakmát 
váltani szándékozó ügyfeleink is. A pályaorientáció folyamatában az egyén újabb 
információkat szerez a foglalkozásokról, a munkaerő-piaci lehetőségekről, s önismeretét is 
bővíti. 
Célcsoportja a pályaválasztásban nehezen döntést hozó, vagy döntésképtelen fiatalokból 
(részben pályakezdő fiatalok), illetve olyan felnőttekből áll, akik helyzetüket a  
foglalkoztatottság hiányában kilátástalannak érzik, elbizonytalanodtak. 
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A pályaorientálás célja, hogy ügyfelünk a személyiségének, képességének, érdeklődésének és 
nem utolsó sorban a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő tervet tudjon készíteni és 
megvalósítani. Végső cél, hogy visszajuttassa ennek megfelelően a munkaerőpiacra azokat a 
munkanélkülieket, akik valamilyen ide vonatkozó okból nincsenek munkára kész állapotban, 
illetve ezért önmaguktól nem képesek a potenciális munkavállalásra. A pályaorientáció és 
pályakorrekciós tanácsadásunk során mind elméleti mind készségszintű gyakorlati ismeretek 
megszerzésére mód nyílik, melyek segítséget nyújtanak az ügyfél számára karriercéljainak 
kijelölésében. 
A képzés megvalósításában részt vevő szakemberek a pályaválasztás pszichés (érdeklődés és 
alkalmasság szerepe a pályaválasztásban, ismerkedés a pályamódosítás okaival, saját 
pályaválasztási elképzelések összevetése a realitással, lehetőségekkel) összetevőiről nyújtanak 
átfogó ismereteket. A csoportos szituációs gyakorlatok során szerzett önismeret, pályaismeret 
birtokában már megalapozottabb döntést tudnak hozni az ügyfelek életpályájuk építése, a 
szakmai életútjuk során. 

 
A tanácsadás célja: 

• A hatékonyabb álláskeresés elősegítése 
• Az egyén objektív önértékelésének kialakítása, különös tekintettel a pillanatnyi 

munkaerőpiaci igényekre - tudatos felkészülés a felvételi találkozókra 
• A munkavállalásra motivált ügyfelek esélyeinek növelése készségfejlesztéssel, 

gyakorlati-technikai tanácsadással, perspektívák, pozitív jövőkép kialakítása. 
• Egy új szakma elsajátítási lehetőségének a kidolgozása 

A tanácsadás praktikus ismereteket nyújt a munkavállalással, ügyintézéssel, munkavállalói 
magatartással kapcsolatosan is. 

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni. A tanácsadás módja: szóbeli elbeszélgetés, 
tesztlapok kitöltése. 

A tanácsadás díja: térítésmentes 

3. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000093 

 
3.1. Képzési szükségletek felmérése 

A fogalom annak az űrnek a felmérését és betöltését jelenti, ami az egyén meglévő tudása és a 
karriercéljai eléréséhez szükséges többlettudás között fennáll. A szolgáltatás rendeltetése 
annak meghatározása, hogy a jelentkező az általa kiválasztott szakmai tudás megszerzéséhez 
milyen kompetenciák és ismeretek megtanulása útján juthat el. A szolgáltatást azoknak a 
személyeknek érdemes igénybe venni, akik:  határozott elképzeléssel rendelkeznek saját 
következő karriercéljukat illetően (álláshoz jutás, továbbtanulás, szakmai előmenetel, szakmai 
érdeklődés, tudományos-fejlesztő tevékenység,hobby, stb.), meghozták döntésüket arról, hogy 
karriercéljaik elérésének eszközeként képzésben, továbbképzésben fognak részt venni,  
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már tájékozódtak a felől, hogy szándékukkal egy olyan felnőttképzési intézményhez kell 
fordulniuk, amelyik felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is nyújt, vagy egy 
felnőttképzéshez kapcsolódó másik szolgáltatás igénybevételének eredményeként fordulnak e 
szolgáltatásért az intézményhez. A szolgáltatás abból áll, hogy a tanácsadó megméri az egyén 
hozott tudását, összehasonlítható módszerekkel szembeállítja a kitűzött tanulási céllal és a 
felnőttképzés (andragógia) nyelvén – kompetencia, tudás, ismeret, attitűd – leírja a kettő 
közötti betöltetlen teret. Ez a tér töltődik ki az egyén képzési programjának tananyagával. 

 
3.2. Képzési tanácsadás 

A képzési tanácsadás során aktuális, vagy elvileg megvalósítható –tanúsított- képzési 
programokról kapnak az ügyfelek tájékoztatást egyéni vagy csoportos formában, az 
adottságok figyelembe vételével, személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. 
 
A képzési tanácsadás célja: 

Képzési programok feltételeinek/körülményeinek ismeretében komplex tájékoztatás az egyén 
felől érkező igényeknek megfelelően, képzés alapadatai mellett a támogatási, finanszírozási, 
továbblépési lehetőségek ismertetése, az érdeklődő képességeihez és igényeihez mért kínálat 
kialakítása, korrekt, kimerítő tájékoztatás mellett alternatív megoldások felvonultatása, a 
képzési tanácsadást végző munkatárs ismeri a mindenkori támogatási feltételeket és 
ehetőségeket a munkaügyi központok által finanszírozott (ajánlott képzések) vagy támogatott 
(munkaviszonyos támogatások) kurzusok esetében. A készpénzes tanfolyamok fizetési 
ütemezésével és a részletfizetés elosztásával kapcsolatos információkat aktualizálja a 
tanfolyamvezető vagy a szakmai instruktor segítő közreműködésével, munkáltatói megkeresés 
esetén a tanácsadó irányítja a szektorvezetőhöz az érdeklődő ügyfelet, amennyiben szakmai 
vagy egyéb képzési szolgáltatást kíván megrendelni (tanúsított képzési programok alapján 
munkáltatók számára összeállított képzési ajánlattétel céljából), az érdeklődők információkat 
kaphatnak a képzés rendjére (helyszín, időbeosztás), a jelentkezés módjára, a kiegészítő 
szolgáltatások sorára, a be- és kimeneti szintre, a továbblépési lehetőségekre vonatkozóan. 
A munkaügyi központok által szervezett tanfolyamoknak a szórólapon esetleg nem szereplő 
egyéb paramétereire, a képzéssel foglalkozó munkatársak elérhetőségére vonatkozóan szintén 
tájékoztatást kap. 

Szolgáltatás ára: térítésmentes 
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4. Elhelyezkedési tanácsadás 
 
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000094 
 
Az elhelyezkedési tanácsadás során a lehetőségek és az igények összehangolásával, az 
elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek, és buktatók ismertetésével a tanácsadó javaslatot 
tesz az egyén számára a pályázati tevékenység, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés 
témakörökben. 
A tanácsadás célja a hallgatók és az érdeklődő ügyfelek részére alternatívákat kínálni a sikeres 
elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat 
figyelembe véve, csoportos vagy egyéni formában, személyes, telefonos vagy internetes 
tanácsadás keretében. Amennyiben ez indokolt, a képzések felé orientálni az ügyfelet a 
munkaerő-piaci pozíció javítása érdekében. 

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni. A tanácsadás módja: szóbeli elbeszélgetés, 
tesztlapok kitöltése. 

Szolgáltatás ára: térítésmentes 
 

Álláskeresési technikák 

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000095 

Célja: felkészíteni az elhelyezkedni kívánó felnőttet korszerű álláskeresési technikák 
elsajátítására és alkalmazására, a ma használatos önéletrajz fajták és interjúszituációk 
megismerésére. 
Az álláskeresési technikák elsajátításával és alkalmazásával az egyén képes lesz: 
 

• Felmérni saját munkaerő-piaci szerepét 
• Információt szerezni a képzettségének megfelelő álláslehetőségekről 
• Önéletrajzát és pályázatát elkészíteni 
• A felvételi beszélgetésen megfelelően és hatékonyan kommunikálni 
• Munkába álláshoz kapcsolódó jogi kérdésekben eligazodni 

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni. A tanácsadás módja: szóbeli elbeszélgetés, 
tesztlapok kitöltése. 

Szolgáltatás ára: térítésmentes 


