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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

„Kommunikáció és protokoll az 

oktatási és közművelődési 

intézményekben” című új akkreditált, 

60 órás képzés indul intézetünkben.

A program célja a településeken élő oktatásban, 

közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb 

közintézményekben dolgozó munkatársak 

felkészítése, alkalmassá tétele alapvető 

kommunikációs és protokoll feladatok ellátására.

Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, 

aki képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, 

falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok 

protokolláris feladatait, tanácsot adni a 

tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldani a 

protokoll-szervezéshez kötődő problémáikat.

Célzott szakembercsoportjai: közművelődési 

intézmények szakmai munkatársai, kulturális és 

oktatási intézmények, civil szervezetek, 

közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági 

szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel 

foglalkozó munkatársai, önkormányzatok 

közművelődéssel foglalkozó munkatársai

A képzés követelményei: a résztvevő ismerje a 

kommunikáció, a személyközi befolyásolás 

fogalmát, alapvető modalitásait, szabályszerűségeit, 

a protokoll és kommunikáció fogalmának 

összefüggéseit. Legyen fogalma az illem, etikett 

protokoll alapszabályairól, és tudja alkalmazni 

azokat a gyakorlatban. Ismerje és alkalmazza a 

hétköznapi, munkahelyi protokoll szabályait, ismerje 

és képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a 

vendéglátás, az általános viselkedéstechnika 

szabályait, legyen képes egy adott település 

protokoll-életének teljes körű szervezésére, a 

protokoll feladatok szakszerű végrehajtására.

Legyen képes az adott szakmai területen általános 

szaktanácsadásra, a hozzá fordulók segítésére.

A képzést a szükséges számú jelentkezés esetén 

indítjuk el. 

További információ: Haskó Renáta, 76-481-320, 

Értékfeltárás a helyi közösségekben című akkreditált 

tanfolyam indul Intézetünkben

A továbbképzés célja: a program olyan ismereteket közvetít és 

olyan képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és 

rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségi értékei 

és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai 

tudásukkal, értékfeltáró-közvetítő tevékenységükkel erősítsék 

közösségeik identitását és a kollektív emberi kapcsolatok 

minőségét.

A résztvevők képesek legyenek a településükön található 

természeti és kulturális értékek feltárására, meghatározására, 

rendszerezésére, bemutatására és népszerűsítésére, valamint 

megőrzésére, a fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő 

hasznosítására, a saját szakterületükön olyan programok 

megfogalmazására, melyek alapján elősegítik a jobb, a 

minőségibb társadalmi létezés kialakulását.

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben 

dolgozó szakemberei, közművelődési intézmények szakmai 

munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó 

munkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmai 

munkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetek 

munkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 40 

óra

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje a 

kultúra, érték fogalmát, a helyi kultúra és helyi identitás szerepét, 

jelentőségét. Képes legyen alkalmazni a közösségfejlesztés 

módszertanát a helyi értékek feltárására.

Képes legyen a településén található természeti és kulturális 

értékek meghatározására, feltárására, rendszerezésére. 

A záró dolgozat témája: a közösségi értékek világát strukturálisan 

és funkcionálisan rendszerező, az adott település társadalmának 

specifikumait hordozó értéktár készítési terv elkészítése.

A továbbképzés részvételi díja: 52 750 Ft

A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/26/2011. (VIII.17.)

További információ: Tóthné Bodor Anita, 76-481-320, 
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Pályázatajánló

Az energiatudatosság körülvesz - indulj 

Te is az MTVSZ új multimédiás 

pályázatán!

Az energiatudatosság körülvesz - pályázat, díjazás: 2012. 

január 31-én

Szerintünk az energiatakarékosság szexi is lehet. Neked mi 

jut eszedbe róla?

Van esetleg egy jó sztorid hozzá? Mutasd meg és pályázz! 

A fődíj egy szabadon felhasználható, 100 000 Ft értékű 

elektronikai utalvány.

Van egy jó hírünk: már létezik az energiaforrás, ami akár 

évi 250 000 Ft-tal csökkentheti egy háztartás kiadásait, 

amivel biztonságosan csökkenthető a szennyezőgáz-

kibocsátás, nettó profitot termel és stabilan élénkíti a 

gazdaságot, százezernyi zöld munkahelyet jelent itthon és 

csökkenti a fosszilis 

függőségünket.

Mit gondolsz, mi ez? Az energiatakarékosság. Sajnos ma 

méltatlanul hanyagoljuk, mintha ez csak nagyanyáink 

korában lett volna hasznos és érdekes. Van egy jó sztorid 

az energiatakarékosságról? Pályázz! Mutasd meg Te is, 

hogy az energiatakarékosság innovatív és tudatos!

Így pályázhatsz:

Videóval, plakáttal, képregénnyel vagy zeneszámmal 

pályázhatsz, amely az energiatakarékosságot (életmódot, 

hatásait stb.) mutatja be. Az anyag közvetítse az 

"energiatudatosság körülvesz" üzenetet, kreatív formában. 

Videó: maximum 2 perces lehet, legyen feltöltve Youtube-

ra nagy felbontásban (legalább 720px szélesség), a 

pályázatban add meg a linket!

Plakát: lehetőleg A3-as arányokra optimalizálva, jpg és 

pdf formátumban.

Képregény: a kockák száma tetszőlegesen választható jpg 

és pdf formátumban. 

Zeneszám: maximum 3 perces, akár audio fájl, akár klip 

(nagy felbontásban; legalább 720px szélesség) legyen 

feltöltve Youtube-ra. A linket kell megadni a pályázatban. 

A pályázatot legkésőbb 2012. január 20. éjfélig e-mailen 

küldd be az  –ra.

Az e-mail tartalmazza:

- a kitöltött jelentkezési lapot - benne a választott 

kategóriát,

- videó vagy zeneszám beküldése esetén a Youtube linket 

vagy plakát/képregény esetén a jpg vagy pdf fájlt,

- egy jelentkező maximum 3, akár különféle kategóriájú 

pályázattal jelentkezhet, amelyekhez külön jelentkezési 

lapot kell kitölteni.

Aki a fenti kritériumoknak nem tesz eleget, annak a 

jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

Értékelés: a pályázatokat az energiatudatossági üzenet, 

kreativitás, eredetiség és minőség alapján értékeli az 

MTVSZ éghajlatvédelmi, környezeti nevelési és 

kommunikációs szakembereiből álló szakmai zsűrije. A 

zsűri együtt értékeli a kategóriákat és közös nyerteseket 

választ. A díjazottak listája január 31-én kerül fel a 

MTVSZ blogra, a nyerteseket a jelentkezési lapon 

megadott elérhetőségen értesítjük.

Díjak: az összetett 1. helyezett Extreme Digital 

elektronikai ajándékkártyát nyer 100 000 Ft értékben, az 

összetett 2. helyezett 60 000 Ft-os, a 3. helyezett 40 000 Ft-

os Extreme Digital elektronikai ajándékkártyát nyer. 

Valamennyi helyezett ajándékcsomagban is részesül, 

amely energiatakarékos életmódot segítő MTVSZ 

társasjátékot és praktikus kiadványokat tartalmaz.

Közönségdíj: a pályázati anyagok a MTVSZ weboldalára 

kerülnek fel ( ), ahol a 

látogatók szavazhatnak kedvenceikre 2012. január 23. és 

január 30. között. A négy kategóriára összevontan egy 

közönségdíjat ítélünk meg, a legtöbb szavazatot szerző 

pályázatnak. A közönségdíj 40 000 Ft értékű Extreme 

Digital elektronikai ajándékkártya. A beérkezett 

pályaművekre szavazók között multifunkcionális 

napelemes töltőt sorsolunk ki 17 000 Ft értékben 

A díjnyertes pályázati anyagokat az MTVSZ a honlapján 

és web2-es felületein megjeleníti, energia kampányaiban a 

későbbiekben felhasználja és népszerűsíti.

Az MTVSZ blogját és facebook oldalát érdemes lesz végig 

a pályázat alatt követni, mert praktikus 

energiatakarékossági tippeket és érdekes energia-híreket 

olvashatsz rendszeresen.

Feltételek és kikötések

A pályázatban csak saját készítésű művek vehetnek részt. 

A pályázó engedélyezi, hogy a szervező MTVSZ szabadon 

használhatja alkotását. A pályázó szabadon használhatja 

anyaga szerzői jogát, azaz nevezheti, népszerűsítheti, 

használhatja más versenyeken, fesztiválokon is. Az 

MTVSZ a beküldött anyagok joghasználatát élvezi 

bármilyen korlátozás nélkül, amibe beletartozik a 

felhasználási jog világszerte, a szub-licenszing, bármilyen 

nyelven való felhasználása, az anyagok megtekintése 

harmadik fél által a szervező honlapján és egyéb felületein. 

A pályázó tehát jóváhagyja, hogy a szervező szabadon, 

ingyenesen és korlátozás nélkül használhatja, vetítheti és 

népszerűsítheti a pályázati anyagot vagy annak részleteit. 

A pályázó nem állhat elő követeléssel a szerzői jogokat 

illetően. A szervező nem használhatja az anyagokat 

profitszerzés céljából. Publikáláskor az MTVSZ köteles 

feltüntetni az anyag szerzőjét. A szervező nem tehet 

jelentős változtatásokat az anyagban a szerző beleegyezése 

nélkül. A szervező nem vállal felelősséget azokért a 

művekért, amelyek megsértették a szerzői vagy egyéb 

jogokat.
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Pályázatajánló

Ingyenes számítógépek, multifunkciós 

eszközök, és Tablet PC-k pályázat

A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. 

pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, 

multifunkciós eszköz, tablet PC és nyomtató ingyenes 

kiosztására:

1.) A számítógépek használtak, Pentium 4 típusúak, 

különböző teljesítményűek. Teljes konfigurációkban 

kerülnek kiosztásra: egér, billentyűzet, monitor, kábelek, 

stb.

2.) A multifunkciós eszközök újak, HP típusúak (másoló, 

szkennelő, nyomtató)

3.) A Tablet PC-k újak: Apad 7 tip. Tablet PC, android 

operációs rendszer, 4GB, 256MB, camera, wifi, 8650 

replacement tablet. (Ha a felajánlónál a pályázat lejártáig 

típuscsere történik, a korszerűbb típus kerül kiosztásra)

Az új számítógépeken a gyártó által telepített Android 

operációs rendszer fut. A használt gépekre magyar nyelvű 

operációs rendszert (Ubuntu Linux) és irodai 

programcsomagot telepítettünk, így azok még hosszú 

évekig képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására, 

mindamellett alkalmasak Windows operációs rendszerek 

futtatására. Az új eszközökre 1 év gyártói garancia 

érvényes. 

Egy pályázatban minden eszközből maximum 2 db 

pályázható. 

A pályázat részvételi feltétele:

A Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány 4000 Ft-

tal történő támogatása, mely összeget a Morgoncok 

Alapítvány Raiffeisen Bank Szeged 12067008-01126856-

00100004 számlájára kérünk átutalni. A megjegyzés 

rovatban feltüntetve: Támogatás. 

A pályázaton csak a 2011. december 1. utáni 

támogatásokat tudjuk figyelembe venni.

Amennyiben az átutalás problémába ütközik, bármelyik 

Raiffeisen Bankfiókban befizethető az összeg az 

alapítvány számlájára a Morgoncok Alapítvány 6700-

A02PVS-001 bankon belüli számlaszámra, vagy 

rózsaszínű postai csekken elküldhető a Morgoncok 

Alapítvány 6721 Szeged, Háló u. 8. levelezési címre. 

A MORGONCOK Alapítvány a támogatásából 

mesekönyveket és kórházi festményeket készít

Az alapítvány tevékenységéről bővebb információk a 

 weboldalon, ill. az alábbi videón: 

A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft., 

valamint a számítástechnikai eszközöket felajánló cégek 

jelen pályázattal a Morgoncok Alapítvány tevékenységét 

segítik, elismervén és támogatván az alapítvány 

gyermekekért folytatott munkáját. 

Kik pályázhatnak? Bármely szervezet, cég, alapítvány, 

intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó vagy 

magánember pályázhat, aki támogatja a Morgoncok 

Alapítványt.

A kitöltött pályázati adatlapokat, a támogatás befizetésről 

szóló igazolást (átutalás vagy befizetés másolat), valamint 

a csatolandó dokumentumokat az alábbi címre kérjük 

postai úton elküldeni (a borítékra ráírva "Számítógépek 

kiosztása pályázat"):

TRD Inno Kft.

6724 Szeged, Öthalom utca 9.

A pályázat postára adási határideje: 

2012. március 30. A határidőn túl feladott pályázatok 

azonnali kizárásra kerülnek!

A támogatottak kiértesítése

A támogatott pályázók számára 2012. április 30-án 

postázzuk az értesítést. Ha a pályázat nem kerül 

támogatásra, úgy értesítést postai úton nem küldünk!

A támogatottak listáját a www.pife.org honlapunkon 

közöljük 2012. április 30-tól.

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőség:

E-mail: 

Honlap: 

Telefon: 20/552-42-60 munkanap k 8-17 h-ig (a jobb 

dokumentálhatóság érdekben fontosabb kérdéseit írásban, 

e-mailben is felteheti)

Az informatiai eszközök kiszállítása:

1. Nem Csongrád megyei pályázóink részére az 

eszközöket biztonságos csomagolásban futárszolgálat 

szállítja az értesítő levélben közölt időpontban, a pályázó 

által az adatlapon megadott kézbesítési címre - kérjük az 

adatlapon pontosan megadni!

Fontos! Sikertelen kézbesítés esetén a további kézbesítés 

költségeit a pályázó viseli. Ha a pályázó az első 

kézbesítéstől számított 2 hónapon belül nem veszi át 

eszközeit, elveszíti jogosultságát

2. Csongrád megyei pályázók az eszközöket személyesen 

vehetik át az értesítéstől számított 2 hónapon belül.

Figyelem! Megköszönjük, ha Ön a pályázatot megosztja 

weboldalán, internet médiumban, fórumon, közösségi 

portálon stb, ám kérjük, hogy azt változtatás nélkül tegye. 

Az eltérő, vagy hiányos tartalmakért és azok 

következményeiért nem vállalunk felelősséget.
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Hírek, aktualitások

Művészeti programok tájoltatása Bács-Kiskun megye településein

2011. őszén 3 165 400 Ft vissza nem térítendő összeget nyert el intézetünk a Bács-Kiskun megyei települések 

helyi közművelődési ellátását bővítő, művészeti programok tájoltatására. 

A decemberben kezdődő programsorozattal immár hét éve folytathatjuk a hátrányos helyzetű települések 

közművelődési programokkal való ellátását. Szakmai munkánkban kiemelt helyet foglal el ez a tevékenység, 

aminek megvalósításához évek óta nélkülözhetetlen támogatást biztosít az NKA Közművelődési Szakmai 

Kollégiuma.

2011. decemberétől 2012. május 31-ig összesen 21 településre jutnak el rendezvényeink:

2011. december 2. Kaskantyú Cantus Nobilis Kórus 

2011. december 6. Érsekcsanád Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2011. december 16. Jakabszállás Kismakkos Néptáncegyüttes

2011. december 17. Páhi és Mátételke Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. január 21. Jászszentlászló és Tompa Bohém Ragtime Band

2012. február 11. Imrehegy Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. február 11. Tázlár Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor

2012. március 14. Bácsalmás Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor

2012. április 11. Kecel Buda Ferenc és Buda Ádám zenés irodalmi est

2012. április 28. Érsekhalma Langaléta Garabonciások

2012. április 28. Kunbaracs Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. április 28. Tiszaalpár Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2012. május 1. Csátalja Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar

2012. május 1. Szentkirály Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület 

kézműves bemutató

2012. május 1. Tabdi Langaléta Garabonciások

2012. május 12. Pirtó Tisza '83 Citerazenekar

2012. május 18. Rém Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2012. május 26. Fülöpjakab és Borota Grapevine Tánc Klub

A Tájoltatási programmal kapcsolatban Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember nyújt információt. 

(0630/587-0644; 0676/481-320; )
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Hírek, aktualitások

VI. Kecskemét Fringe - művészeti fesztivál 

alkotó fiataloknak

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2012-ben ismét megrendezi 

a 14-30 éves fiatalok összművészeti fesztiválját. Több 

napon, több helyszínen, szerkesztett műsorok keretében, 

professzionális technikával kínálunk bemutatkozási 

lehetőséget a 14-30 éves alkotó fiataloknak minden 

művészeti ágban: zene, tánc, színjáték, film, képző- és 

iparművészet, fotó, stand-up comedy, illetve egyéb, a 

kreativitásra építő műfajokban és színpadi 

megvalósításokban.

A rendezvény tervezett időpontja: 2012. március 29-

április1.

Regisztráció 2011. november 1-jétől 

Jelentkezési határidő: 2012. február 1.

A fesztiválban való részvétel feltételei:

- Korosztályi határok: 14-30 év

- A politikai tartalmú, mások személyiségi jogait és 

érzékenységét sértő, a fesztivál szellemiségével nem 

összeegyeztethető programokat, nem tudjuk befogadni.

- Nevezési díj: nincs

- A Kecskemét Fringe fesztivál biztosítja: a fellépés 

helyszínét professzionális alaptechnikával, a fesztivál 

általános promócióját, lehetőséget a szereplőknek, saját 

programjaik reklámozásához az egyes helyszíneken. 

Minden egyéb költség a fellépőket terheli.

- A Kecskemét Fringe programok mindenki számára 

díjtalanul látogathatók.

- A Fesztivál résztvevői jelentkezésükkel hozzájárulnak, 

hogy az információs anyagukban elküldött, és a 

Kecskemét Fringe rendezvényen készült fotókat, 

videófelvételeket a Kecskeméti Ifjúsági Otthon a 

rendezvény reklám-propaganda anyagához felhasználhatja.

A 2012. februárig 1-jéig jelentkező szereplők programjait 

műsorba szerkesztjük, hogy az alkotók és az alkotások 

számára legalkalmasabb környezetben valósuljanak meg. 

A fellépés helyszínét és időpontját egyeztetjük az 

alkotókkal.

A Kecskemét Fringe hagyományos, önálló művészeti 

programja:

- Az Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi 

regionális rendezvénye

További információk: Zum Erika, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, Tel.: 76/481-523 

Keressük a Kecskemét Fringe "együtthatóit" és "közös 

többszöröseit"!

A Kecskemét Fringe fesztivál stábja várja azokat az egyéni 

önkénteseket, ifjúsági egyesületeket, csoportokat, akik 

szívesen közreműködnének a rendezvény 

megvalósításában, bekapcsolódnának a programokba.

Információ, jelentkezés: Zum Erika, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, Tel.: 76/481-523
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e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu
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A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete közműveldési 

intézményvezetői tanfolyamot indít.

A tanfolyamot ajánljuk intézményvezetőknek, aki újra pályázni 

kívánnak a vezetői beosztásra, valamint közművelődési 

szakembereknek és leendő intézményvezetőknek.

A továbbképzési program célja:

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) pontjának történő 

megfelelés biztosítása, mely szerint közművelődési intézményben 

magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott 

bízható meg, aki a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-

szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is 

nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes 

elvégzését okirattal igazolja.

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett 

új ismeretek révén tudja még hatékonyabban működtetni és 

irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. 

Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) 

dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény 

költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési intézmények azon 

intézményvezetői, akik újra pályázni kívánnak az intézményvezetői 

igazgatói állás betöltésére (jelenlegi igazgatók), valamint akik 

pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra (jelenlegi 

szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan 

közalkalmazottak, akik közművelődési szakemberek, vezetők, akik 

munkakörében szervezési és vezetési feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges igénybevevőinek köre: 

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, közművelődési 

szakágazat megyei, helyi irányítói, vezetői, munkatársai, vagy a 

nonprofit, civil szféra munkavállalói, akik eltérő nagyságú 

településeken és a szakma különböző feladat ellátású 

intézményeinek vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek 

kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség vagy nem 

szakirányú egyetemi/főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú 

munkaköri szakvizsgával rendelkező szakképzettség. 

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény alaptevékenységének 

megfelelő a közművelődési feladatellátás területén eltöltött legalább 

három éves szakmai gyakorlat igazolása.

Az indítandó továbbképzési program csoport/jainak minimális 

létszáma: 12 fő.

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 12 

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3

I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra) II. Pénzügyi és gazdasági 

ismeretek (30 óra)

III. Államháztartási ismeretek (30 óra)

Tervezett időpont:

2012. januárjától (heti 2alkalom, 10.00 órától - 7 tanóra) Helyszín: 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai 

Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét, Katona József tér 8. 

I. em. 4-es terem

Képzési paraméterek: összóraszám: 90 óra, elmélet: 42 óra (47%), 

gyakorlat: 48 óra (53%), Óratípus: előadás : 42 óra (3x14 óra), 

gyakorlat: 21 óra (ebből 3x1 óra teszt)

Egyéni és közös gyakorlat, feladat-megoldás: 15 óra (3x5 óra 

beadandó írásbeli dolgozat), konzultáció: 12 óra (3x4 óra)

Értékelés: - mindhárom tantárgyi egység esetén - Írásbeli 

számonkérés (teszt – 3x1 óra), Gyakorlat (beadandó írásbeli 

dolgozat)

Az indítandó továbbképzési program teljesítésének követelményei

Formai követelmények: a továbbképzési költség teljes összegének 

befizetése vagy kettő részletben, a továbbképzésen való jelenlét 

minimális óraszám 80 %-ának teljesítése

Egyéb formai követelmény: a résztvevő számára Tanúsítvány akkor 

adható ki, ha a formai követelményeket a képzés befejezéséig 

teljesítette.

Az utazási költségek a résztvevőket terheli.

Tartalmi követelmények megadott határidőre: 3 db max. 8 oldalas 

elfogadott írásbeli (beadandó) dolgozat elkészítése és beadása 

(tantervi egységenként 8-8 oldalas programot záró vizsgadolgozat), 

3 db írásbeli záró tesztdolgozat (tantervi egységenként 1-1 db) 

legalább „Megfelelt” (elégséges = 70 %) szintű megoldása

Egyéb tartalmi követelmény: a tantervi egységenkénti szakmai és 

vizsgakövetelmények „Megfelelt” (elégséges) szintű teljesítése. Az 

oktatók tanegységenként értékelnek. Megszerezhető minősítések 

tanegységenként: kiválóan megfelelt - jól megfelelt – megfelelt. A 

résztvevő számára Tanúsítvány akkor adható ki, ha a tartalmi 

követelményeket a képzés befejezéséig teljesítette.

Tervezett jelentkezési határidő: 2011. december 31.

Részvételi díj: 74.000-Ft/fő (jegyzetekkel) 

Az akkreditált továbbképzési program társszervező intézménye: 

BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. 

Tel/Fax: 76/481-320, kapcsolattartó: Haskó Renáta, tel: 30/22-99-

414, email: 

Az akkreditált továbbképzési program intézményi kapcsolattartója: 

Biczó Miklós, tel: 06-94/312-535/ 111 mellék Fax: 06-94/312-743, 

e-mail: 

Jelentkezési lap letölthető a

oldalról.




