Tisztelt Pátkai lakosok!
Figyelmükbe ajánljuk a Nemzeti Művelődési Intézet által küldött tájékoztatást szakköri
képzésekről.A jelentkezés egyénileg történik,ami a leírásban szereplő linken elérhető!
Ha bármi kérdés felmerül keressenek a 06/70-500-2482-es telefonszánom.
Tisztelettel: Jánosik Edit-közművelődési asszisztens

SZAKKÖRVEZETÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉS
Várhatóan 2022. és 2023. év fordulóján elindul a Nemeskürty Program, amely országszerte
támogatja szakköri csoportok működési feltételeit (szervezés, anyag, eszközök,
szakkörvezető díjazása stb.). A Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésben a
Hagyományok Házával azon dolgozik, hogy a Nemeskürty Program keretében elérhető
támogatások minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek.
A Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza szakkörvezetői képzések indítását
tervezi 2022 áprilisától. Ehhez kapcsolódóan igényfelmérést végzünk elsősorban a
Nemzeti Művelődési Intézet jelenleg zajló Szakköri Programjában résztvevők körében,
de más érdeklődők is jelentkezhetnek.
Szakkörvezetés módszertana képzés – 60 órás akkreditált szakmai továbbképzés
A képzést azok számára ajánljuk, akik nem rendelkeznek közművelődési szakmai
végzettséggel vagy Népi játszóházvezetői tanúsítvánnyal, és a Nemeskürty Programban
támogatott szakkörökben szeretnének szakkörvezetők lenni.
Kézműves mesterségek alapjainak elsajátítására irányuló 60-120 órás akkreditált
képzések
A képzéseket azok számára ajánljuk, akik jelenleg is részt vesznek szakköri tevékenységben
tagként vagy vezetőként, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek a népi kézművesség iránt és
a jövőben szívesen vezetnének szakköröket is.
•

Vesszőfonó tanfolyam

•

Mézeskalács-készítő tanfolyam

•

Gyöngyfűző tanfolyam

•

Nemezelő tanfolyam

•

Csipkeverő tanfolyam

•

Hímző tanfolyam

A szakkörvezetés módszertana képzésben és egy kézműves mesterség alapjainak
elsajátítására irányuló képzésben történő részvétel, vizsgadíj és az anyagköltség a

Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében jelenleg futó szakkörök tagjai számára
térítésmentes, további érdeklődők számára pedig akkor, amennyiben az egyes
csoportokban marad szabad hely. A képzések indítását több csoportban tervezzük a
megyeszékhelyeken. A képzések várhatóan heti rendszerességgel, napi 5 órában kerülnek
lebonyolításra. A helyszínre utazás esetleges költségeit a résztvevők önmaguk térítik.
Kérjük, hogy az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével jelezze előzetes részvételi szándékát
a fentiekben ismertetett képzésekre. Az előzetes szándék jelzése nem jelent kötelezettséget.
Az űrlap kitöltésére 2022. március 16. 12 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségen:
https://forms.gle/V3qMrWisu728gQsG6
A képzések indulásának részleteiről az űrlapot kitöltők elsők között kapnak értesítést, és
adhatják le jelentkezési lapjukat a választott képzésekre.
Kiss Dorottya megyei igazgató megbízásából
Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatósága

