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Közösségszervezés szakmai gyakorlatvezető –  

30 órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 36652-4/2017/KOZOSMUV 
 
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken) 

 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

            Kultúrakutatási és Képzési Igazgatóság 

            Felnőttképzési Csoport 

KÉPZÉS CÉLJA: 

 

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, gyermek és ifjúsági és 

tömegkommunikációs szervezetekben dolgozó tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a 

közösségszervezési gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális szakembereknek szóló képzések 

tartalmát, a résztvevők kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan feladatokat 

adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati készségeiket, kompetenciáikat, 

attitűdjeiket fejleszthetik. 

 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  
A közművelődési feladatellátás képzési és továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai 

kompetenciák rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A szakmai gyakorlat 

sajátosságai, lehetséges feladatok, dokumentációja, az eredményesség mérése 

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 4 alkalom /alkalmanként 8-7 óra/ 

 

 

Kinek ajánljuk a képzést?  
Legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező, minimum főiskolai/alapképzési szintű 

közművelődési végzettséggel rendelkező közösségszervezés feladatköreiben dolgozó 

szakemberek. 

A jelentkezés feltétele: 

Felsőfokú iskolai végzettség, valamint minimum 3 év kulturális területen eltöltött szakmai 

gyakorlat. 

 

A képzés részvételi díja:  
30.000 Ft 

 

Képzés indításának várható időpontja:  

2018. második félév 

(jelentkezések függvényében) 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/
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Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzés résztvevői a saját szervezetüknél 

alkalmazható gyakorlati feladattervet készítenek megadott határidőre 4-6 oldalban. A képzés 

végeztével (a képzést követő két héten belül) a képzési csoport résztvevőinek és oktatóinak 

részvételével zajló 4-6 órás csoportos beszélgetésen vesznek részt, amelyen a résztvevők 

bemutatják és megvitatják a zárófeladatként elkészített gyakorlati feladattervet.  

A résztvevő a tanegységek során megszerzett ismeretek elsajátításának mélységét mérő záró 

ellenőrzési elvárásokat, a záródolgozatként elkészített feladattervet és az azt bemutató szóbeli 

beszélgetést 61-100%-os eredménnyel teljesíti. 

 

A tanfolyam minimum 12 fő jelentkezése esetén indul! 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  
kepzes@nminkft.hu 
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