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Felnőttképzési Központ 

KÉPZÉS CÉLJA: 
A képzés célja a közművelődési  szervezetekben, közösségi színterekben dolgozó
szakemberek, és az amatőr művészeti mozgalomban közvetlenül résztvevő csoport-
vezetők képessé tétele saját és szomszédos települések közművelődési szervezetei-
ben mentori szerepkör ellátására az amatőr művészeti csoportok körében. Célja to-
vábbá, hogy a résztvevők megismerjék az amatőr művészeti csoportok működését, a
mentorálási folyamat során használható támogató eszközöket, technikákat, a mento-
rálási folyamatok végigkövetésének módszereit, illetve fejlesszék a feladat ellátáshoz
szükséges gyakorlati készségeiket. 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA: 
Az (amatőr) művészeti közösségek szerepe és hatása a helyi társadalomra; Az ama-
tőr  művészeti  csoport  működésének  sajátosságai;  Mentor,  mentorálás  és  egyéb
szervezetfejlesztő/  segítő/  támogató szerepek;  A mentorálás folyamata;  A mentor
szerepe a konfliktuskezelésben és kommunikációban, a láthatóvá tételben. 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 6 hét; 6 alkalom; alkalmanként 7/8 óra 

A képzés célcsoportjai: Közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási in-
tézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelő-
déssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó

munkatársai.

A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség (érettségi), valamint 1 éves szakmai gya-
korlat

A képzés díja: 60.000 Ft

A helyszín a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai
 továbbképzések helyszíneiről és a képzés térítésmentességéről a hatályos információk a 

Támogatott képzések aloldalon olvashatók.

Képzés indítása:
jelentkezések függvényében

Tanúsítvány megszerzésének követelménye: A képzés résztvevőjének a saját szervezeténél 
alkalmazható mentorálási folyamatterv készítése 4-6 oldalban. A védés a képzést követő két hétben

megvalósul. A képzés végeztével egy, a mentorálási folyamattervről szóló, a képzési csoport 
résztvevőinek és oktatóinak részvételével zajló csoportos beszélgetésen való részvétel, amelyen a 

résztvevők bemutatják és megvitatják a zárófeladatként elkészített munkájukat.

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul!

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu
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