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KÉPZÉSI AJÁNLAT
A képzés főbb adatai
Képzés neve: A közösségfejlesztés gyakorlata
Képzés engedélyszáma: 12469/2019/KOZMUVFO
Képzés óraszáma: 120 óra (1 jelenléti képzési alkalom 8*45 perc)
Képzés bemeneti min. feltétele: érettségi bizonyítvány megléte
A képzés megfelel a TOP-5.1.3. sz. pályázati Felhívás 3.4.4.1.B. e) pontjában szereplő képzések közül a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet alapján akkreditált, legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési
programnak.
Képzési opciók:
1. bruttó 213.500 Ft/fő részvételi díj min. 12 fő esetén (min. 15 fő esetén kedvezményt biztosítunk, egyéni
megállapodás alapján)
Ebben az esetben 70 óra kontakt óra és 50 óra e-learning formában valósítjuk meg a képzést. A 70 órát 7 db kontakt
napban oktatjuk, amelyből 2 egynapos szakmai tanulmányi út a képzés helyszínének közelében található településre
szervezzük közösségfejlesztési jó gyakorlatok megismerése céljából.
A fenti képzési díj tartalmazza:
- 120 órás képzés díját
- oktatási segédanyagokat elektronikusan
- vizsga díját
- tanúsítvány kiállítás költségeit
- teljes oktatásszervezést
- 2*1 napos tanulmányi út során a szakmai előadásokat, utazást bérelt autóbusszal, ebéd költséget, belépőketű
2. bruttó 180.000 Ft/fő részvételi díj min. 12 fő esetén.
Ebben az esetben 70 óra kontakt óra és 50 óra e-learning formában valósítjuk meg a képzést. A 70 órát 7 db kontakt
napban oktatjuk. Ebben az esetben szakmai tanulmányi utak nincsenek. Ezeket online elérhető közösségfejlesztési
témájú videókkal, valamint települési közösségfejlesztési jó gyakorlatokat bemutató kisfilmek megtekintésével pótoljuk.
A fenti képzési díj tartalmazza:
- 120 órás képzés díját
- oktatási segédanyagokat elektronikusan
- vizsga díját
- tanúsítvány kiállítás költségeit
- teljes oktatásszervezést
3. bruttó 150.000 Ft/fő részvételi díj min. 12 fő esetén.
A képzés teljesen távoktatásban valósul meg. Ebben az esetben 7 alkalommal 90 perces online előadást biztosítunk
Zoom-on, amelyen kötelező a részvétel. A résztvevők minden képzési napon kapnak online feladatot, amelyet a
MOODLE elektronikus oktatási felületen kell teljesíteniük. Ebben az esetben szakmai tanulmányi utak nincsenek, ezeket
online elérhető közösségfejlesztési témájú videókkal, valamint települési közösségfejlesztési jó gyakorlatokat bemutató
kisfilmek megtekintésével pótoljuk.
A fenti képzési díj tartalmazza:
- 120 órás képzés díját
- online oktatási segédanyagokat
- vizsga díját
- tanúsítvány kiállítás költségeit
- teljes oktatásszervezést
- online tutorálást a vizsgadolgozat elkészítéséhez
- az online Moodle felület kialakítását, valamint az ehhez való hozzáférést a résztvevők számára
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