Integrációs (felzárkóztató, munkavállalói kulcskompetenciákat
fejlesztő) képzés
E-0001287/2015/D011
A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: engedélyezett egyéb képzések
A képzés időtartama: 400 óra (270 óra elmélet, 130 óra gyakorlat)
Képzés célja:
Az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy
szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalási korú felnőtt lakosság alapkompetenciáinak
felzárkóztatása, munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztése a munkaerő-piacon való
elhelyezkedése ill. szakmai képzés iránti igény elérése érdekében.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Személyes kompetenciák:
objektív helyzetértékelési és kommunikációs képesség, felelősségtudat, önismeret, előítélet
mentesség
Társas kompetenciák:
interperszonális rugalmasság, tolerancia, szabálykövető magatartás, együttműködési képesség,
elfogadni, megérteni és tisztelni a sajátjától eltérő nézeteket, a családdal, munkavállalással és
tanulással kapcsolatos terveit és cselekvéseit összhangba hozni az alapvető állampolgári jogok
és kötelességek gyakorlása, valamint a társadalmi együttélési szabályok betartása
Egyéb kompetenciák:
A képzésben résztvevő képes lesz alkalmazni a négy matematikai alapműveletet egész és
törtszámokkal egyaránt. A számolási feladatokat számológépen is végre tudja hajtani. Ismeri és
alkalmazza a kerekítés szabályait. Felismeri a sík és térbeli alakzatokat. Egyszerűbb sík és
térbeli alakzatok kerületét, területét, térfogatát képes kiszámolni. Hosszúságot, mennyiséget,
űrtartalmat mér és becsül, képes a hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő mértékegységeinek
átváltására. Százalékot számol. Képes mind artikulációját, mind mondanivalóját tekintve
érthetően kommunikálni, illetve megérti mások kommunikációját. Szöveghűen, érthetően
olvas, és megérti az olvasottakat. Képes olvashatóan írni. Értelemzavaró helyesírási hibák
nélkül képes rövidebb szöveget megalkotni. Az írásban vagy szóban kapott információkat
megérti, azokat megadott szempontok alapján fel tudja dolgozni. Egyszerűbb nyomtatványokat,
űrlapokat ki tud tölteni. Ismeri a hivatali ügyintézés legalapvetőbb iratait (kérelem,
meghatalmazás, nyilatkozat, stb.) ezeket meg tudja fogalmazni. Felismeri a tanulás célját, érti
és alkalmazza az alapvető tanulásmódszertanokat. Magyar nyelven, szóban és írásban képes
hatékony kommunikációt folytatni. Biztonsággal használja a tipikus matematikai és a
természettudományi kvalitásokat. Képes a digitális világ eszközeit használni. Állampolgári
kompetenciája erősödik, interperszonális attitűdje optimalizálódik. Vállalkozói mentalitás
beazonosítása, fogások elsajátítása, értelmezése. Fejlődő esztétikai érzék, kulturális termékek
releváns megvitatása.
A képzés megkezdésének feltételei:
Írni és olvasni tudás. A képzés teljes folyamatában széleskörű mentori tevékenység segíti a
célcsoportot. A hátrányos helyzetűek oktatásában korábbi tapasztalatokkal rendelkező
oktatókat alkalmazunk. A fogyatékos személyek képzésbe vonását a projektben
együttműködési megállapodással rendelkező, a speciális igényeket kielégítő szervezet
biztosítja. A tréning felépítése figyelembe veszi az egyéni tanulási technikákat. A képzésben
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résztvevők aktív részvételén alapuló, személyre szabott módszerek, tevékenységek irányított
tanári bemutatása. A kompetenciaelemek elsajátítása utáni azonnal ellenőrzés és visszacsatolás,
amíg az elsajátítás eléri a „megfelelt” szintet. A tréning tananyaga a képzési program
célcsoporttagjainak általános képességeit figyelembe véve, speciálisan összeállított tréning
anyag. A modulok során a tanári értékelés minden kompetenciaelem elsajátítása után
megtörténik, az értékelés formatív, szöveges, a tanuló fejlődését ösztönző.
A képzés követelménymoduljai és a követelménymodulokhoz rendelt tananyagegységek:
A követelménymodul és a hozzárendelt
tananyagegység

A tanulás tanulása
Anyanyelvi kommunikáció
Matematikai, természettudományi
és technológiai kompetenciák
Digitális kompetencia
Személyközi
és
állampolgári
kompetenciák
Vállalkozói
és
munkavállalói
kompetencia
Kulturális kompetencia
Képzési program összes óraszáma

ÓRASZÁM
Elmélet Gyakorlat Összesen
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Igazolás kiadásának feltételei:
- záróteszt sikeres teljesítése
- aktív részvétel az órákon
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve
- kötelező dokumentumok megléte
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