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Könyvtári ismeretek közösségszervezőknek
A képzés célja, hogy
• a résztvevők megismerjék a magyar könyvtári rendszer szerkezetét,
• működésének jogszabályi kereteit,

• a könyvtáros szakmai szervezeteket,
• valamint a könyvtár működési alapdokumentumait.
•

Cél továbbá, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek a kistérségi
könyvtári ellátás megvalósításának gyakorlatában, a könyvtári
állomány
kezelésében,
olvasószolgálati,
tájékoztatási
és
helyismereti teendőkben; képessé váljanak biblioterápiás és
olvasásfejlesztési foglalkozások szervezésére; elsajátítsák a
fogyatékkal élők könyvtári ellátásának módjait, ezzel együtt
rendezvényszervezési és felhasználó-képzési kompetenciákat
szerezzenek.

Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a
kistelepüléseken
A képzés célja,
• hogy olyan szakembereket képezzen, akik aktívan tenni tudnak a
települések megtartó erejének fejlesztése érdekében,

• képesek legyenek elősegíteni a fiatalok véleményének
becsatornázását a település intézmény- és településvezetése
számára, bemutatva azt is, hogy a közösen megfogalmazott célok
érdekében erőforrásként is tekinthetnek a fiatalokra.
További cél, hogy meglévő és új ifjúsági csoportok számára
bemutassa érdekérvényesítési lehetőségeiket, bekapcsolja őket
saját településük fejlesztési tevékenységeibe, fejlesztve
demokratikus ismereteiket, szociális képességeiket.

Közösségi művelődés civil terekben:
közösségfejlesztés és közösségszervezés
A képzés célja, hogy
•a képzésben résztvevő közművelődési intézményekben dolgozó
szakembereinek közösségfejlesztéssel és közösségszervezéssel
kapcsolatos ismereteik bővüljenek,
•képesek legyenek a közösségi beavatkozások modelljeinek helyes
használatára.
Cél, hogy a képzés elvégzésével képesek legyenek a
közösségfejlesztés, valamint a közösségszervezés módszereinek és
eszközeinek alkalmazására, akciótervek létrehozására közösségi
tervezéssel.
Cél továbbá, hogy megismerjék a településen élő célcsoporttal
történő valós kommunikáció és párbeszéd kialakításának
lehetőségeit.

Kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a
közösségfejlesztésben
A képzés célja,
•hogy a résztvevők képesek legyenek a települések erőforrásainak
feltérképezésére,
•megismerjék a település erőforrásainak feltárásához szükséges
technikákat.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők sajátítsák el a településen
élők valós szükségleteire épülő, reális és megvalósítható projektek
megtervezésének,
megszervezésének
és
lebonyolításának
tudásanyagát, valamint ismerjék meg a hatékony kommunikációs
technikákat.
Cél, hogy a képzésben résztvevők sajátítsák el a lakossági
információval és az információ szolgáltatással összefüggő alapvető
ismereteket.

Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói
közösségek a közművelődésben
A képzés célja
•a vállalkozásfejlesztési ismeretek bővítése,
•valamint a sikeres vállalkozás működtetését elősegítő tudás
erősítése, fejlesztése.
A résztvevők a képzés során megismerik a vállalkozások hatékony
fejlesztéséhez szükséges tudásanyagot, hatékony kommunikációs
technikákat, valamint projekttervezési, - és menedzselési
kompetenciák és ismeretek összességét sajátítják el.
Cél az, hogy a vállalkozásfejlesztés egy tudatos, tervezett és
előrelátható, innovatív formában valósuljon meg.

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex
tréning
A képzés célja,

• hogy a közművelődési intézmények és ezen belül az Agora típusú
intézmények – így az Agorák és Agora PÓLUS-ok – számára
komplex szolgáltatásfejlesztési mintát nyújtson a közösségi, az
élmény és a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók
integrálásához,
az
így
megvalósuló
közművelődési
tevékenységek,
szolgáltatások,
közösségfejlesztési
kezdeményezések eredményes kivitelezéséhez, fejlesztéséhez.
A képzés további célja, hogy a közművelődési intézmények és ezen
belül az Agora típusú intézmények
• lokálisan és a térségben aktív közösségeknek találkozási és
együttműködési lehetőséget teremtsenek,

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex
tréning
A képzés további célja, hogy a résztvevő intézmények
• szolgáltatásaikkal támogassák a már meglévő művelődő
közösségek szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új közösségek
megalakulását,
• hogy elérjék a kistelepüléseken működő Integrált Közösségi és
Szolgáltató
Terek
(továbbiakban
IKSZT-k)
művelődő
közösségeinek csoportjait, szolgáltatási kínálatukkal segítsék
azok működését.
A képzési program célja alapvetően a stratégiai gondolkodás és
szemlélet alapértelmezetté válása.

Térségi munka hatékonyságát növelő
komplex tréning
A képzés célja, hogy a résztvevő a szervezetek fejlesztéséhez szükséges
alapismeretek, valamint a térségi szolgáltatásfejlesztési modellek
elsajátításával

• képes legyen a térségben aktív közösségeknek találkozási és
együttműködési lehetőséget teremteni,

• az intézmény szolgáltatásaival támogatni a már meglévő művelődő
közösségek szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új közösségek
megalakulását.
Cél továbbá olyan ismeretek és módszerek elsajátítása, melyekkel a
résztvevő hatékonyabban elérheti a kistelepüléseken működő
közművelődési intézmények művelődő közösségeinek csoportjait, valamint
az intézmény szolgáltatási kínálatával képes legyen elősegíteni azok
működését. A képzési program fő célja a térségi munka támogatása,
hatékonyságának növelése.
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