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

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

A szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I.
A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 62 345 01
A szakképesítés szintje: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
A szakképesítés nyilvántartásba vételi száma: E-000722/2014/A001
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ÖN KÉPES LESZ…
…a szabadidőben a művelődési-nevelési folyamatokhoz, alkalmakhoz, közösségi kapcsolatokhoz, a
megértés együttes élményeihez tevékenységi formákat kínálni,
…az egyetemes, nemzeti, kisebbségi és a helyi kultúra értékeinek közismertté tétele érdekében
kulturális programokat, kiállításokat tervezni, szervezni, marketingjét lebonyolítani,
…helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatokat építeni,
…ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, fesztiválokat, szünidei
táborokat tervezni, ünnepi műsort és népünnepélyeket szervezni, marketingjét kialakítani,
lebonyolítani,
…felnőttképzési alkalmakat, képzési programokat szervezni és lebonyolítani,
....hagyományőrző és művészeti csoportok szervezésére és vezetésére, marketingjének
lebonyolítására,
…programokat, csoportfoglalkozásokat felmérni, közönségszervezést végezni.
…kulturális stratégia, éves tervek, elemzések, beszámolók, forgatókönyvek, program-költségvetési
tervek, statisztikai jelentések elkészítésére,
…mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési tevékenységet végezni.

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

KÉPZÉS MODULJAI:
10650-12 A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere
10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
10652-12 Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan
10653-12 Az egész életen át tartó tanulás
10654-12 Kulturális menedzsment
10655-12 Kulturális turizmus és fesztiválszervezés
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INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL:
A közművelődési szakember I. képzés
óraszáma és ütemezése
A közművelődési szakember I. képzés
helyszíne
A közművelődési szakember I. képzés
tervezett kezdése
A képzés díja

Befizetés

240 óra/30 alkalom
(alkalmanként 8 kontaktóra)
96 óra elmélet és 144 óra gyakorlat
Nemzeti Művelődési Intézet
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.
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.

MODULZÁRÓ VIZSGÁK:
Sorszám

Azonosító szám

Követelménymodul megnevezése

A modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

1.

10650-12

A közművelődési intézmények és
szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük
rendszere

szóbeli

2.

10651-12

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing
ismeretek

szóbeli

3.

10652-12

Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai
tervezésmódszertan

gyakorlati

4.

10653-12

Az egész életen át tartó tanulás

gyakorlati

5.

10654-12

Kulturális menedzsment

gyakorlati

6.

10655-12

Kulturális turizmus és fesztiválszervezés

gyakorlati

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK:
Gyakorlati vizsgatevékenység: A vizsgázók egy összetett projektleírást kapnak egy európai uniós
forrásból megvalósított közművelődési és képzési tevékenységeket tartalmazó projektről. A gyakorlati
feladat az, hogy megadott szempontsor alapján értékeljék a projekt folyamatát, lehetséges veszélyeit,
társadalmi és közösségi hasznosulását. A feladathoz használhatják az adott európai uniós forrással
kapcsolatos pályázati kiírást és útmutatót.
Szóbeli vizsgatevékenység: A jelölt korábban elkészített és értékelt záró dolgozatát bemutatja, és a
bizottság által feltett kérdések 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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