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1011 Budapest, Corvin tér 8.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
E-000722/2014

Közművelődési szakember II.
296 órás OKJ szerinti szakképesítés
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA:
Nemzeti Művelődési Intézet Országos
Felnőttképzési Szakmai Központja

A szakképzés megnevezése: Közművelődési szakember II.
A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 345 02
A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés
A szakképesítés nyilvántartásba vételi száma: E-000722/2014/A002
FIGYELEM!
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS!
A Nemzeti Művelődési Intézet utolsó körben hirdeti meg a 296 órás Közművelődési szakember
II. OKJ-s szakképesítést!
A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet módosító 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletében található Országos Képzési Jegyzékben NEM SZEREPEL a Közművelődési
szakember II., minimálisan 290 órában indítható szakképesítés. A jogszabály alapján tehát a
közösségi művelődés területe iránt érdeklődő, középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők
számára 2016. augusztus 31. után a Közművelődési szakember II. (52 345 02) nem lesz elérhető!
A módosítások a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők számára egy új, jóval több
(minimum 900) órában teljesíthető képzés elvégzését teszik majd lehetővé.
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ÖN KÉPES LESZ…
…önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások
munkatársaként a szervezet szakszerű és színvonalas működtetésében való részvételre,
…a kultúra területén működő szervezetek minden tevékenységi területén, az adott tevékenység feltételeinek
biztosítására, valamint a kulturális szervezőmunka ellátására,
…művelődési szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, vásárok, táborok szervezésére,
…tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
…amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
…a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésében való részvételre,
…a település vagy az adott társadalmi réteg művelődési életének, valamint közösségi fejlődésének
elősegítésére.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?
Közművelődési szakterületen dolgozó, nem szakmai végzettségű kollégák, vagy a közművelődés területén
elhelyezkedni kívánó leendő kollégák számára. A belépés feltétele középfokú végzettség megléte.

KÉPZÉS MODULJAI:
10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret
10657-12 Kulturális rendezvények szervezése
10658-12 Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége
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INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL:
A közművelődési szakember II. képzés
óraszáma
A közművelődési szakember II. képzés
helyszíne
A közművelődési szakember II. képzés
tervezett kezdése
A képzés díja

296 óra/37 alkalom
(alkalmanként 8 kontaktóra)
118 óra elmélet és 178 óra gyakorlat
Nemzeti Művelődési Intézet
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.
Lakiteleki Népfőiskola
2016. augusztus vége
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2016. augusztus 18.
Új képzés a jelentkezők létszámától
függően indul.
150.000 forint + vizsgadíj
A tanfolyam díját fizetheti egy
összegben, vagy részletben is.
A befizetés átutalással történik a
Nemzeti Művelődési Intézet
bankszámlájára.

Befizetés

MODULZÁRÓ VIZSGÁK:
Sorszám

Azonosító szám

Követelménymodul megnevezése

A modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

1.

10656-12

Helyi társadalom- és kultúraismeret

gyakorlati

2.

10657-12

Kulturális rendezvények szervezése

szóbeli

3.

10658-12

Kulturális szervezetek és intézmények
működése, közművelődési tevékenysége

gyakorlati

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:
Gyakorlati vizsgatevékenység:
Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés
során elkészített tíz oldalas esettanulmány szóbeli ismertetése.
A vizsgát megelőzően elkészített, 10 diából álló diasor bemutatása egy közművelődési intézmény
működéséről, közművelődési tevékenységéről, a helyi közösségre tett hatásáról és az intézményi marketing
fejlesztési lehetőségeiről.

Szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének
bemutatása és a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása.
Intézményünk felnőttképzést kiegészítő tevékenységként minden képzésben résztvevő előzetes tudását
felméri!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
Dr. Tóthné Bodor Anita
(központvezető)
06 30/587 0644
bodor.anita@nmi.hu
kepzes@nmi.hu
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