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Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata  

60 órás közművelődési szakmai továbbképzés 
 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 51618-4/2017/KOZOSMUV 
 

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Közép-Dunántúli Régió – szervezés alatt 
 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
     

KÉPZÉS CÉLJA: A képzés során a a résztvevők megismerkednek a Cselekvő közösségek 

(EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a kulturális 

partnerség, a közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok 

generálására, jártassá válnak a társadalmiasított intézményi modellek és az esélyegyenlőségi 

modellek alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség támogatásának módszereit. A 

megszerzett kompetenciák birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és 

alkalmazására a könyvtári, a múzeumi és a közművelődési területen. 
 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  

I. A Cselekvő közösségek projekt céljai, a projekt szakmai módszertani eredményei 

II.1. Intézményi alapok, kulturális partnerség: Kulturális partnerség; Múzeumok; Könyvtárak; 

Közművelődési intézmények. 

II.2. Közösségfejlesztés kulturális intézményekben: Közösségelméleti, közösségfejlesztési 

alapok; Kulturális intézmények szerepe a települési közösségfejlesztésben; Kulturális 

közösségfejlesztés az intézményekben; Csoportos közösségfejlesztő módszerek gyakorlata. 

II.3. A kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, társadalmiasítása: A közösségi 

részvétel lépései; Stakeholder-elemzés a gyakorlatban, Változásmenedzsment. 

III.1. Hozzáférés a kultúrához: Esélyegyenlőségi modellek 

III.2. Önkéntesmendzsment 
 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 3+3+2 nap, képzési naponként 9/6 óra 
 

A képzés célcsoportjai:  

Közművelődési, múzeumi, könyvtári, illetve egyéb kulturális területen dolgozó kulturális 

szakemberek.  

 

MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: 

 a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése, 

 képesség a kulturális partnerség generálására, 

 képesség a közösségfejlesztés generálására, 

 képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására, 

 jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában, 

 jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában, 

 a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása, 

 kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a múzeumi, 

könyvtári, közművelődési területen. 

 

http://www.kozossegimuvelodes.hu/
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A jelentkezés feltétele:  

- felsőfokú szakirányú végzettség, 

- Közép-magyarországi régión kívül működő kulturális intézményben vagy 

kulturális civil szervezetben betöltött munkakör 

- Közép-magyarországi régión kívüli lakcím 

A képzés részvételi díja: térítésmentes 

A képzés díja a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című kiemelt projekt 

keretében elnyert támogatás terhére kerül megfizetésre. 

A képzési napokon a résztvevők számára étkezést, szállást biztosítunk. 
 

Képzés indításának várható időpontja: 2018. január 16. 

Tervezett képzési napok: 2018. január 16.,17.,18., 2018 január 30.,31., február 1., 2018. február 

14.,15. 
 

 

Tanúsítvány megszerzésének követelménye:  

 folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások 

során, szóbeli, oktatói értékelés, 

 elektronikus tesztek sikeres elvégzése, 

 portfólió készítése a csoportmunkák alapján (megfelelt/nem felelt meg), 

 a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes óraszám 20%-át. 

Jelentkezés: https://goo.gl/forms/GYt4sSKjo6aXLVM62  

(Az online jelentkezési rendszer időbélyeggel látja el a jelentkezést,  

ez alapján történik a jelentkezők felvétele.) 
 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  

csoka.eszter@nminkft.hu 

rocskar.vivien@nminkft.hu 
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