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A BEN-ROSS Kft. által nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenységek a következők: 

 Előzetes tudásszint felmérés,  

 Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás 

 Képzés hatékonyságának növelése,  

 Munkavállalás elősegítése. 

Előzetes tudásszint felmérés 

 A kiegészítő tevékenység célja: 

A kiegészítő tevékenység igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a 

képzésre jelentkező felnőtt lehetőség szerint a már meglévő tudására, kompetenciáira 

alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a 

későbbi eredményes vizsgához és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges 

ismereteket, készségeket. Az előzetes tudásszint beszámítása lehetőséget biztosít arra, 

hogy a jelentkező a képzés egy része alól esetlegesen mentességet szerezzen, ezáltal 

kevesebb óraszámban vegyen részt a képzési folyamatban. Beszámítás esetén a képzés 

időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének, lebonyolításának módja: 

A program indításaként Intézményünk ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas 

helységben) szóban és/vagy írásban és/vagy gyakorlatban méri fel a résztvevők 

tudását (a képzés szakmai és vizsgakövetelményében megjelölt modulzáró vizsgák 

számonkérési módjának megfelelően). A lebonyolítás az oktató jelenlétében és 

ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát. A résztvevők 

szóbeli és gyakorlati felmérés esetén tételhúzás alapján témakifejtéssel, illetve a 

gyakorlati feladatok bemutatásával, elvégzésével prezentálják szakmai tudásukat. Az 

oktató egy erre a célra szolgáló kompetencia-mérő lapon rögzíti a felmérés 

eredményeit, észrevételeit, megjegyzéseit. Írásbeli felmérés esetén a résztvevő egy 

olyan írásbeli feladatsort old meg, melyben a szakterülethez kapcsolódó 

legrelevánsabb kérdések szerepelnek. Az eredmény minősítése kétféle lehet 

(modulonként): megfelelt (51%-tól) vagy nem felelt meg (0 – 50%-ig). Amennyiben a 

jelentkező nem kíván élni az előzetes tudásmérés lehetőségével, vagy 50%-os vagy 

annál gyengébb teljesítményt mutatott, úgy automatikusan az első 

modulnál/tananyagegységnél kezdi el a képzési folyamatot. 

 

 Akiknek ajánljuk: 

Az előzetes tudásmérés kiegészítő tevékenységünk igénybevételét minden 

jelentkezőnek ajánljuk, hogy a számukra legoptimálisabb feltételek mellett kezdhessék 

meg a képzést. 
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 A kiegészítő tevékenység igénybevételének díja: 

Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése kiegészítő 

tevékenységünk igénybevétele díjmentes. 

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás 

 A kiegészítő tevékenység célja:  

Intézményünk célja a kiegészítő tevékenység nyújtásával, hogy az érdeklődőket 

hozzásegítsük a képzéssel kapcsolatos helyes döntések meghozatalához. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének, lebonyolításának módja: 

A kiegészítő tevékenység nyújtásának megkezdésekor A BEN-ROSS Kft. munkatársa 

személyes beszélgetés során információt szerez az érdeklődő terveivel, céljaival, 

végzettségével, munkájával kapcsolatban, majd ennek megfelelően ismerteti a cég 

oktatással kapcsolatos felfogását, szellemiségét, a résztvevő számára igénybe vehető 

képzéseket, esetlegesen egyéb kiegészítő tevékenységeket, beszámol az oktatás formájáról, 

ütemezéséről, bekapcsolódás és részvétel feltételeiről. Mivel a képzés szerves része a 

gyakorlati oktatás, bemutatja a gyakorlat helyszíneit, az eszközöket, hogy közelebb vigye az 

érdeklődőt a szakma tényleges mivoltához, megkönnyítve ezzel a döntéshozatalt. A 

tanácsadás végén a cég munkatársa összegzi a tapasztalatokat az érdeklődővel, ismerteti a 

képzés pontos adatait, a felnőttképzési szerződésben foglaltakat, majd átadja az Intézmény, 

valamint a saját elérhetőségét és amennyiben a résztvevő igényli, egy jelentkezési lapot. 

 

– Akiknek ajánljuk: 

 

Elsősorban azoknak ajánljuk kiegészítő tevékenységünket, akik  

 úgy érzik nem elegendő számukra a kötelező óraszám az adott tananyag 

elsajátításához, 

 jobban el szeretnének mélyedni az adott témában, 

 kérdéseik vannak a tananyaggal kapcsolatban. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének díja: 

A Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás kiegészítő tevékenységünk 

igénybevétele díjmentes. 

 

Képzés hatékonyságának növelése 

 A kiegészítő tevékenység célja:  
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A BEN-ROSS Kft. egyik legfontosabb célja, hogy minőségi képzést nyújtson, azaz a nálunk 

végzett szakemberek megfelelő szakképzettséggel: gyakorlattal és magas szintű szakmai 

ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek elérése érdekében nem csupán a jogszabályoknak és a 

képzési programban foglaltaknak igyekszünk megfelelni, hanem igény esetén további 

felnőttképzést kiegészítő tevékenység nyújtásával is hozzájárulunk résztvevőink jól képzett 

szakemberekké válásához. 

A képzés színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében lehetőséget biztosítunk 

további speciális, a képzési programban szereplő, adott témá(ka)t elmélyítő, ismétlő 

kiegészítő foglalkozáson való részvételre, amely segítséget nyújt a tananyag megfelelő 

elsajátításában. A kiegészítő tevékenység nyújtásával célunk a tanulók megfelelő 

előrehaladásának segítése, a képzés sikeres elvégzése, eredményes komplex szakmai vizsga 

letétele.  

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének, lebonyolításának módja: 

A foglalkozás megtartására a szakmai vizsgát megelőzően kerülhet sor résztvevői igény 

esetén, esetleg oktatói ajánlásra, de nem kötelező jelleggel. A résztvevők az 

ügyfélszolgálaton jelezhetik, ha szeretnék igénybe venni az Intézményünk által kínált 

lehetőséget. Az igények összesítését követően kerül sor a foglalkozás megtartására. A 

foglalkozás csoportosan zajlik egy oktató vezetésével, aki a résztvevőkkel áttekinti a 

kérdéses témákat, válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Gyakorlati tananyag esetén 

az üzemben van lehetőség elmélyíteni, átismételni a tanultakat. Egy csoport résztvevőinek 

általában egy foglalkozáson való részvételre van lehetőség, amely indokolt esetben 

bővíthető. 

 

 Akiknek ajánljuk: 

Elsősorban azoknak ajánljuk kiegészítő tevékenységünket, akik  

 úgy érzik nem elegendő számukra a kötelező óraszám az adott tananyag 

elsajátításához, 

 jobban el szeretnének mélyedni az adott témában, 

 kérdéseik vannak a tananyaggal kapcsolatban. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének díja: 

A Képzés hatékonyságának növelése kiegészítő tevékenységünk igénybevétele 300 

Ft/fő/óra. 
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Munkavállalás elősegítése 

– A kiegészítő tevékenység célja:  

A BEN-ROSS Kft. különösen nagy gondot fordít a képzésben résztvevők munkaerő piaci 

szerepének megerősítésére. Intézményünk igyekszik abban segíteni, hogy a náluk végzett 

szakemberek a szükséges ismereteken túl ízelítőt kapjanak a munka világából is, 

hozzájárulva ezzel az azonnali munkába állás támogatásához. Lehetőséget biztosítunk 

résztvevőinknek, hogy megismerjék az üzemben betölthető munkaköröket, az ezekhez 

szükséges kompetenciákat, aktuális álláspályázatainkat. 

A kiegészítő tevékenység célja, hogy a résztvevőket megismertessük a munkavállaláshoz 

szükséges kompetenciákkal és lehetőséget biztosítsunk betekintést nyerni az Intézménynél 

betölthető pozíciókba. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének, lebonyolításának módja: 

A kiegészítő tevékenység keretében egy oktató vezetésével a résztvevők végig járják az 

üzemet, közben egy-egy egységnél, adott munkafolyamatot végzőnél megállnak, aki 

magáról a munkakörről tart egy rövid bemutatót, kitérve az előnyökre és a hátrányokra 

egyaránt. A résztvevők az egyes bemutatók végén kérdezési lehetősséggel élhetnek mind az 

oktató, mind a bemutatást tartó dolgozó felé. A foglalkozás végén a résztvevők visszatérnek 

az oktatóterembe, ahol közösen összegzik a tapasztalatokat, észrevételeiket, majd az oktató 

ennek fényében ismerteti az aktuális álláslehetőségeket. A bemutató csoportos formában 

zajlik, a képzés ideje alatt bármikor megszervezhető, az időpont kijelölése — a résztvevői 

igények figyelembevételével — az Intézmény feladata. 

 

 Akiknek ajánljuk: 

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik 

 szeretnének megismerkedni a cipőgyártásban leggyakrabban előforduló 

munkakörökkel, és 

 szeretnének tisztában lenni a munkavállaláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákkal és 

az egyes munkakörökhöz szükséges kompetenciákkal. 

 

 A kiegészítő tevékenység igénybevételének díja: 

A Munkavállalás elősegítése kiegészítő tevékenységünk igénybevétele 300 Ft/fő/óra. 

 




