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ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉS 
felnőttképzési szolgáltatás 

 
A szolgáltatás megnevezése: Előzetes tudásszint felmérés 
 
A szolgáltatás azonosítója: 00000091 
 
A szolgáltatás célja: 
 Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza és kiértékelje az 

ügyfél korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait, hogy 
rendszerezett formában bemutassa az ügyfél számára, hol tart most, melyek tudásának az 
erős, illetve a gyenge oldalai.  

 Az ügyfél tudása a kiértékelés során kapott eredmények alapján összehasonlíthatóvá 
váljon a képzés során megszerezhető kompetenciákkal. 

  Az előzetesen megszerzett tudásszint beszámításával a képzésbe való bekapcsolódás 
lehetősége, több modulból álló képzés esetén. 
 

Az előzetes tudásszint felmérés módja  
Az előzetesen megszerzett tudás mérése a képzési programban meghatározott kompetenciák és 
képzési követelmények alapján létrehozott, a kimeneti követelmények teljesülésének mérésére 
alkalmazott módszerekkel történik: 

 A1 szinten szóbeli  
 A2, B1, B2, szinten: írásbeli + szóbeli 

Előzetes tudás mérésére alkalmazott eszközök: A1, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B1/3, B2/1, B2/2, 
B2/3 szintű vizsgacsomag. 
 
A szolgáltatás időpontja:  
A szolgáltatás előre egyeztetett időpontban érhető el. 
A szolgáltatás helyszíne: SINOSZ vizsga helyszínek 
Személyi feltételek: SINOSZ vizsgáztatók 
Tárgyi feltételek: projektor, laptop, vászon, asztalok, székek, 
 
A szolgáltatás folyamata: 
A tanfolyamra történő beiratkozáskor az ügyfél egyéni kérése alapján előzetes tudásszint 
felmérés történik az erre kijelölt SINOSZ vizsgáztató közreműködésével. 
Szóbeli kérdezés alapján feltárjuk az ügyfél előző tanulmányait, mely alapján megállapítható, 
hogy melyik előzetes tudás mérésére alkalmazott eszközzel (milyen szintű vizsgacsomaggal) 
célszerű a felmérést végezni. A szintfelmérés A1 szinten szóban, A2, B1, B2 szinten szóban 
és írásban történik. A szintfelmérést végző vizsgáztató dokumentálja a szintfelmérő 
időpontját, eredményét és javaslatot tesz a tanfolyam kezdési szintjére, amelyet aláírásával lát 
el. A jelnyelv tanulása moduláris rendszerben épül fel, így a szintfelmérő eredménye alapján a 
vizsgáztató által javasolt programmodulban kezdheti meg az ügyfél a tanulást, előzetes 
tudásszintjét elismerve. 
 
Az előzetes tudásszint felmérésének díja: a SNOSZ jelnyelvi vizsgáztatási díjaival azonos.  


