
Digitális kompetenciák a közművelődésben – 
30 órás közművelődési szakmai továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.
  Szakmafejlesztési Igazgatóság
  Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:
A  képzés  célja  a  közművelődési,  közgyűjteményi,  művészeti  és  tömegkommunikációs
szervezetekben dolgozó szakemberek informatikai kompetenciáinak fejlesztése, ezáltal segítésük a
mindennapi munkavégzés során felmerülő informatikai feladatok és problémák professzionális és
hatékony megoldásában. Megismerjék a munkájuk során használt és használható nélkülözhetetlen
programok alapvető tartalmát és funkcióit, és képesek legyenek ezek önálló használatára, önmaguk
folyamatos fejlesztésére.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Microsoft Word program közművelődésbeni használatának és alapvető funkcióinak megismerése,
szövegek formázásának gyakorlása; Microsoft Excel közművelődésbeni használatának és alapvető
funkcióinak megismerése, a nyert adatok értelmezési lehetőségeinek és grafikai megjelenítésének
elsajátítása;  Microsoft  PowerPoint  közművelődésbeni  használatának  és  alapvető  funkcióinak
megismerése,  a  prezentáció  módszertani  alapjainak  elsajátítása  és  gyakorlása,  Google
alkalmazások  közművelődésbeni  használatának,  alapvető  funkcióinak  és  az  abban  rejlő
lehetőségek megismerése

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE:3 alkalom /alkalmanként 8 óra/+6 óra e-learning

Kinek ajánljuk a képzést?

Közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények, civil
szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek közművelődéssel,
közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó

munkatársai számára.

A jelentkezés feltétele:
középfokú iskolai végzettség (érettségi)

A képzés részvételi díja: 
30.000 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

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., Levelezési cím: 6065 Lakitelek Pf. 53. Honlap: www.nmi.hu

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 03-09-133679
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008640

http://www.nmi.hu/


Tanúsítvány megszerzésének követelménye:

A résztvevők gyakorlati vizsgát tesznek a képzés során érintett 4 tematikai egység anyagából. Az
egyes tematikai egységekhez 1-5 feladat tartozik, ami felöleli a képzési anyag egészét.

A képzés utolsó napján vagy végeztével (de ebben az esetben a képzést követő két héten belül) a
képzési  csoport  résztvevői  maximum  1  órás,  egyéni  feladatmegoldás  keretében  oldják  meg  a
vizsgafeladatokat. 

Megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg. 

A tanfolyam minimum 12 fő jelentkezése esetén indul!

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu
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