Képzők képzése az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltárban
Képes beszámoló a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001„A jó kormányzást megalapozó
közszolgálat-fejlesztés”4. alprojekt „A Közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz
jutás elősegítése” alprojekt keretében „A tudáshoz jutás elősegítése a modern infotechnológiai eszközök, valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati
szakemberek részére”” című (100 fő indikátor) képzések megtartásáról
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban
EKKL) szervezésében 2016. november 22. és 2016. december 15. között került sor a
modulárisan felépített „A tudáshoz jutás elősegítése a modern info-technológiai eszközök,
valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati szakemberek részére” képzések
megtartására. Az alprojekt által vállalt indikátor 100 fő képzése volt, melyet a megvalósítás
során sikerült jelentősen túlteljesíteni.
A program három helyszínen hat időpontban került lebonyolításra:
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Az oktatáshoz forgatókönyv került összeállításra, mely tartalmazta az oktatandó tudásanyag
összefoglalóját, a képzési módszereket, instrukciókat.
A trainingek során 3 modul oktatására került sor:
1. Magyar Tudományos Művek Tára:
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A magyar tudományos publikációk kötelező országos nyilvántartási rendszerének
elsajátítása, különös tekintettel a közszolgálati publikációk keresésére, felvitelére és
értékelésére.
Elmélet és gyakorlat.
2. LUDITA Ludovika Digitális Tudástár és Archívum:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem repozitórium-rendszere és tudományos katasztere
bemutatása.
Létrejöttének és céljának ismertetése. Használatának a gyakorlatban történő bemutatása
3. Adatbázisok: Az Egyetem által előfizetett online hazai és nemzetközi adatbázisok
(folyóirat és e-book) bemutatása:
Az Egyetem által előfizetett online hazai és nemzetközi adatbázisok (folyóirat és e-book)
bemutatása, amelyek szakirodalmi forrásul szolgálnak a kutatáshoz, a tudományos
tevékenységhez, és a közszolgálatban dolgozók tudományos előmeneteléhez.
A képzéseket az EKKL munkatársai tartották, amelyhez előzetesen modulonként
tananyagokat (ppt-k) készítettek. Ezek a helyszíneken a képzésen résztvevők között kiosztásra
kerültek.
A képzéseken az NKE 4 doktori iskolájának 151 hallgatója továbbá az egyetem 44 oktatója
vett részt.
Az egyes modulok oktatásának végén teszt kitöltésére került sor, amely alapján az oktatók
ellenőrizték a tanultak elsajátítását.
A kitöltött tesztek alapján minden résztvevő sikeresen elvégezte a képzést, és részükre
tanúsítvány került kiállításra.
A képzés teljeskörű dokumentálásra került az előírt szabályok szerint (meghívók, jelenléti
ívek, tananyagok, kitöltött tesztek, fotók).

