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Kommunikációs és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben
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Felnőttképzési Központ
KÉPZÉS CÉLJA:
A településeken élő oktatásban, közművelődésben, önkormányzatoknál és egyéb közintézményekben
dolgozó munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll feladatok
ellátására. A képzés célja, hogy lehetőleg minden településen legyen olyan személy, aki képes
szakszerűen ellátni a testvér-települési, falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok protokolláris
feladatait, tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldani a protokollszervezéshez
kötődő problémáikat és képes legyen szóban és írásban is hatékonyan kommunikálni, valamint
prezentálni saját ötleteit, terveit és céljait.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
A kommunikáció elméleti alapjai; Illem, etikett és protokoll az emberi kapcsolatokban;
Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 4-8 hét; 8 alkalom; alkalmanként 7/8 óra
A képzés célcsoportjai: Közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási
intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek
közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel
foglalkozó munkatársai.

A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség (érettségi), valamint kulturális területű
szakképzettség előnyt jelent

A képzés díja: 80.000 Ft
A helyszín és a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai
továbbképzések helyszínéről és a képzés terítésmentességéről a hatályos információk a
Támogatott képzések aloldalon olvashatók.
Képzés indítása:
jelentkezések függvényében
Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzésben résztvevő a szóbeli
vizsgatevékenység keretében a megadott témák közül egy általa választott tananyagegységet
feldolgoz, majd a csoport többi tagja számára egy power point-os prezentációval kísért előadásban
szóban bemutatja és szemlélteti, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység során valós helyzeteket
idéző szituációs vagy egyéb feladatok old meg.
A tanfolyam minimum 12 fő jelentkezése esetén indul!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu
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