
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 

 Felnőttképzési nyilvántartási szám:  

 E-001593/2017 

 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. Telefonszám: +36-1-611-7500 Honlapcím: www.nmi.hu 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 01-09-291888 
 

 

Mentorképzés amatőr művészeti csoportok támogatására 

60 órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 36649-4/2017/KOZOSMUV 
 
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken) 

 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet 

            Szakmafejlesztési Igazgatóság 

            Felnőttképzési Központ 

KÉPZÉS CÉLJA: 

 

A képzés célja, hogy a közművelődési szervezetekben, közösségi színterekben dolgozó 

szakemberek, és az amatőr művészeti mozgalomban közvetlenül résztvevő csoportvezetők 

képessé váljanak saját és szomszédos települések közművelődési szervezeteiben mentori 

szerepkör ellátására az amatőr művészeti csoportok körében. Célja továbbá, hogy a 

résztvevők megismerjék az amatőr művészeti csoportok működését, a mentorálási folyamat 

során használható támogató eszközöket, technikákat, a mentorálási folyamatok 

végigkövetésének módszereit, illetve fejlesszék a feladat ellátáshoz szükséges gyakorlati 

készségeiket. 

 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  
Az (amatőr) művészeti közösségek szerepe és hatása a helyi társadalomra; Az amatőr 

művészeti csoport működésének sajátosságai; Mentor, mentorálás és egyéb 

szervezetfejlesztő/ segítő/ támogató szerepek; A mentorálás folyamata; Konfliktuskezelés és 

Kommunikáció 

 

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

 

 

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

közművelődési végzettséggel rendelkező (vagy egyéb felsőfokú végzettség közművelődési 

szakember I-II. OKJ-s végzettséggel) közművelődési feladatellátásban dolgozó szakemberek 

és az amatőr művészeti mozgalomban tevékenykedő önkéntesek számára. 

A jelentkezés feltétele: 

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

gyakorlat. 

A képzés részvételi díja:  
60.000 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 

http://www.nmi.hu/
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Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzés résztvevőjének a saját szervezeténél 

alkalmazható mentorálási folyamatterv készítése 4-6 oldalban.  A védés a képzés befejezését 

követő két hétben megvalósul. 

A résztvevő a tanegységek során megszerzett ismeretek elsajátításának mélységét mérő záró 

ellenőrzési elvárásokat, a záródolgozatként elkészített mentorálási folyamattervet és az azt 

bemutató szóbeli beszélgetést 61-100%-os eredménnyel teljesíti. 

 

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul! 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  
kepzes@nmi.hu 

 

http://www.nmi.hu/

