
Közösségszervezést támogató digitális módszerek –
30 órás közművelődési szakmai továbbképzés

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: VI/1261-4/2020/KOZMUVFO

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  továbbfejlesztése,  haladó
szintű ismeretek átadása számukra a hatékonyabb mindennapi munkavégzés érdekében. A képzés
során  elsajátított  ismeretek  jól  hasznosulhatnak  a  munkavégzés  során  felmerülő  informatikai
feladatok  és  problémák  hatékony  megoldásában.  A  képzés  további  célja,  hogy  a  résztvevők
megismerjenek  új,  a  munkájuk  során  használható  programokat,  azok  használatát,  és  képesek
legyenek velük önállóan dolgozni, önmaguk folyamatos fejlesztésére a minél inkább professzionális
munkavégzés érdekében.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Haladó  szintű  prezentációs  technikák;  Képszerkesztés  és  plakát  készítés;  Videószerkesztés  és
videóprojektek,  Hatékony  webkeresés,  marketing  alapok,  hatékony  online  kooperáció  és
adatbiztonság 

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

Tanúsítvány megszerzésének követelménye: 

A  résztvevők  beadandó  dolgozatot  készítenek  a  képzés  során  érintett  tematikai  egységek
anyagából.  Az  egyes  tematikai  egységekhez  meghatározott  feladatok  közül  a  résztvevők  egy
tananyagegység feladatát választják ki, és a választott feladatot előre megadott határidőre elvégzik,
azt a határidő lejárta előtt eljutatják a képzés szervezői részére.

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/


A dolgozat beadása az utolsó képzési napot megelőzően min. 2 nappal vagy a képzés végeztével
(a képzést követő két héten belül) történik. A tanúsítvány kiadása a dolgozat értékeléséhez kötött.

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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