NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
E-001593/2017

Felnőttképzés a közművelődésben
60 órás közművelődési szakmai továbbképzés
Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 61914-4/2016/KOZOSMUV
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Kultúrakutatási és Képzési Igazgatóság
Felnőttképzési Csoport
KÉPZÉS CÉLJA:
A képzés célja, hogy a közművelődési intézményekben dolgozók - az 1997. évi CXL. törvény
által meghatározott területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében ellátandó
feladatként megjelölt élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés és az
ismeretterjesztés támogatásának élénkítése jegyében - megismerjék az új felnőttképzési
törvény szerinti felnőttképzési tevékenység folytatásának alapvető szabályait, a
képzésszervezés gyakorlati ismérveit, valamint a közművelődés felnőttképzésben betöltött
szerepét. Cél az egész életen át tartó tanulás paradigmájának szélesebb körben történő
megismertetésének, valamint terjesztésének elősegítése.
KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Andragógia - a felnőttképzés elméleti alapjai; A felnőttképzés jogi szabályozása;
Felnőttképzés szerepe a közművelődésben; Közművelődés és felnőttképzés gyakorlata
napjainkban; Képzésszervezési ismeretek; Képzésszervezés gyakorlata – záróértékelés
KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 8 alkalom, alkalmanként 7/8 óra
Kinek ajánljuk a képzést?
Közművelődési intézmények munkatársai számára, akik érintettek a településen élők
élethosszig tartó tanulásának támogatásában, valamint akik érdeklődnek az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés területe iránt.
A jelentkezés feltétele:
Felsőfokú iskolai végzettség.
A képzés részvételi díja:
60.000 Ft
Képzés indításának várható időpontja:
2018. második félév
(jelentkezések függvényében)
Tanúsítvány megszerzésének követelménye:
A képzésben résztvevő egy meghatározott tartalmú, teljes körű képzési tervezetet készít, a
résztvevő által választott közművelődési intézménybe tervezett, helyi igényeknek megfelelő
képzésre vonatkozóan, majd ezt szóban, egy kiselőadás keretében megvédi, szemlélteti. Ezen
kívül egy az elméleti ismeretek elsajátításának mélységét mérő teszt jellegű, illetve
hosszabb/rövidebb kifejtést igénylő, közművelődési, ill. felnőttképzési területre vonatkozó
kérdéseket tartalmazó záródolgozatot teljesít.
A tanfolyam képzési helyszínenként minimum 15 fő jelentkezése esetén indul!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nminkft.hu
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