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Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning  
40 órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 63236-4/2016/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, hogy a közművelődési intézmények és ezen belül az Agora típusú 

intézmények – így az Agorák és Agora PÓLUS-ok – számára komplex szolgáltatásfejlesztési 

mintát nyújtson a közösségi, az élmény és a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók 

integrálásához, az így megvalósuló közművelődési tevékenységek, szolgáltatások, 

közösségfejlesztési kezdeményezések eredményes kivitelezéséhez, fejlesztéséhez.  

A képzés további célja, hogy a közművelődési intézmények és ezen belül az Agora típusú 

intézmények lokálisan és a térségben aktív közösségeknek találkozási és együttműködési 

lehetőséget teremtsenek, szolgáltatásaikkal támogassák a már meglévő művelődő közösségek 

szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új közösségek megalakulását, hogy elérjék a 

kistelepüléseken működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (továbbiakban IKSZT-k) 

művelődő közösségeinek csoportjait, szolgáltatási kínálatukkal segítsék azok működését. A 

képzési program célja alapvetően a stratégiai gondolkodás és szemlélet alapértelmezetté 

válása.  
 
KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  

Stratégiai tervezés és stratégiaalkotás, szervezeti kultúra; A kommunikáció területei, 

prezentáció, workshop készítés 

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 5 alkalom /alkalmanként 8 óra/ 

 

 

Kinek ajánljuk a képzést? 

A közművelődési intézmények, azon belül az Agora típusú intézmények vezető munkatársai 

részére. 

 

A jelentkezés feltétele: 

Középfokú iskolai végzettség (érettségi) 

 

A képzés részvételi díja:  
60.000 Ft 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/
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Képzés indításának várható időpontja:  

2018. második félév  

(jelentkezések függvényében) 

 

Tanúsítvány megszerzésének követelménye: 

Egy záró prezentáció összeállítása és annak előadása. 

 

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul! 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  
kepzes@nminkft.hu 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/

