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

Mindent a Kulturális Közfoglalkoztatási Programról –
kompetenciafejlesztés a közfoglalkoztatásban résztvevők
munkaerő-piaci helyzetének javításáért
48 órás egyéb képzés
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet
Országos Felnőttképzési Szakmai Központja
Nyilvántartásba vételi szám: E-000722/2014/D001
KÉPZÉS CÉLJA:
A képzés célja, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, hátrányos helyzetben élő
képzésben résztvevők a közművelődés szervezetrendszerének megismerése, valamint önmaguk helyzetének és a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban betöltött szerepének megértése mellett, olyan kulcsfontosságú kompetenciáik fejlődjenek, melyek hozzájárulnak munkaerő-piaci integrációjukhoz, valamint a mindennapi életben való hatékonyabb eligazodásukhoz.
KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Önismeret fejlesztése, a megfelelő énkép kialakításáért, Anyanyelvi kommunikáció, a hatékonyabb nyelvi érintkezésért, Álláskeresési technikák, a könnyebb munkába állásért, Személyközi és állampolgári kompetenciák, a konstruktív társadalmi életért, A tanulás tanulása, a hatékonyabb információfeldolgozásért, Kultúra és közművelődés alapfogalmai, szervezetrendszere, Közfoglalkoztatás kulturális vonatkozásban, Környezeti, fenntarthatósági ismeretek
KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 8 alkalom, 6 óra/alkalom

A jelentkezés feltétele: A képzés megkezdéséhez alapfokú iskolai végzettség szükséges.
A képzés célcsoportja: képzés elsődleges célcsoportja a Kulturális Közfoglalkoztatási Program maximum alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező résztvevői. Másodlagos célcsoport a
Kulturális Közfoglalkoztatási Program minden résztvevője.
A képzés részvételi díja: 50.000 forint
Képzés lebonyolításának várható időpontja: 2016. második félév (minimális jelentkezői
létszám esetén)
A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul!
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Tanúsítvány megszerzésének követelménye:
A záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységből áll. A gyakorlati feladatok a
képzőintézmény által előkészített, a gyakorlati tanegységek során megszerzett információk
alkalmazását mérő különböző valós helyzeteket idéző szituációs, vagy egyéb feladatok.
(szituációs feladatok például: önmaguk menedzselése bizonyos helyzetekben, állásinterjú,
problémamegoldás bizonyos problémás helyzetekben, hallott szövegek értelmezése…stb.). A
szóbeli vizsgatevékenység a képzés során elsajátítható elméleti ismereteket méri fel csoportos
vizsga/elbeszélgetés formájában. A csoportos elbeszélgetés során a 6-8. tanegység
ismeretanyagából kijelölt témák közül a maximum 13 fős vizsgacsoport kettőt jár körbe.
Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg.

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:

Rátfai-Takács Renáta
06 30/219-7236
takacs.renata@nmi.hu
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