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09.30 • 10.00 
kiállítások 
megtekintése

10.15 • 10.35 

A tanulás jövője – Közösségi 
utak a tanulásban előadás

10.35 • 11.45 
A tudásmegosztás kreatív 
formái kerekasztal beszélgetés

11.45 • 12.15 

Közösségi út a tanulásért 
díjátadó ünnepség

12.00 • 14.00  

Világváltoztató vállalkozások, akikre nem 
gondolnál – Budapest Business Meetup

14.00 • 16.00

A tanulás jövője – 
víziók és vélemények, 
szakértői megszólalások 

és beszélgetés

14.15 • 16.00 
Te mit teszel közösséged ügyeinek előre lendítéséért? Ízelítő a 
KÚT képzés hangulatából: open-space beszélgetés a tanulás jövőjé-
ről és a közösségi tanulásról 

12.15 • 14.00  

Ebédszünet, kiállítások 
megtekintése

10.00 • 10.15   

Megnyitó

14.45 • 16.15 
Műhelymunkák 1-2.

09.00 • 10.00 

Regisztráció, 
welcome kávé

1:   Közösségi élményeink – 
élménypedagógia, Alma a 
fán klub – pedagógus műhely

2:   Hány lába van a póknak? 
Ízelítő a Tempus Közalapítvány képzéséből: 
Kisgyermekkori angol nyelvoktatás

2:   Amit tudni akarsz a 
projektmenedzsment-
ről… de még soha nem 
merted megkérdezni 
Ízelítő a Tempus Köz-
alapítvány képzéséből: 
Projektmenedzsment 
lépésről lépésre

1:   Online közösségeink – 
digitális eszközök és 
biztonság Alma a fán klub 
– pedagógus műhely

9.00

16.00

13.00 • 14.30 
Műhelymunkák 1-2.
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Közösségeinkben – legyen az iskolai, munkahelyi, baráti vagy akár online közeg – a tudás szinte kimeríthetetlen tárháza áll 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy saját érdeklődésünket kielégítsük és boldogulásunkat megkönnyítsük. Bennünk van a szándék, 
hogy többet tudjunk, s ezáltal jobban otthon legyünk a világban, és bennünk van a képesség, hogy a tudást – bármilyen 
formában és csatornán keresztül szerezzük is meg – magunkévá tegyük, rendszerezzük és felhasználjuk a hétköznapok során. Ha 
ezt felismerjük, pozitív tapasztalatokat szerzünk, akkor képesek lehetünk tudatosan részt venni a közösségi tudásmegosztásban is.

Hogyan ösztönözheti az egyén boldogulását a közösség támogatása? 

Milyen tudást kínálhat az egyén számára a közösség és viszont? 

Milyen tanulási formák lehetnek a jövőben eredményesek?

Ezeket a kérdéseket járjuk körül a kiállításokkal is egybekötött konferencián, melynek fókusztémája a tanulás jövője, az egyéni 
tanulási utak sokszínűsége és a tanulás közösség általi támogatása. 

Az egy éves, Európai Bizottság által támogatott, több pillérből álló Közösségi Út a tanuláshoz – KÚt projektben annak 
jártunk utána, hogyan lehet támogatni a közösségi tudásmegosztást és milyen jó példák vannak erre. 

A civil, oktatási és üzleti szférát egyaránt megszólító rendezvényen számos szakmai és partnerség-építő fórumot, „beszélgető 
kört” hozunk létre. A Tudáspiacon a látogatók a kiállítások megtekintésével megismerhetik azokat a közösségi ügyeket 
felkaroló, oktatási illetve civil szférából érkező kezdeményezéseket, amelyekhez a Tempus Közalapítvány KÚt képzése 
nyújtott projektfejlesztő támogatást.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrálni kell a Tempus Közalapítvány honlapján: a www.tka.hu » Rendezvények menüpontban. 

Kövesse a rendezvénnyel kapcsolatos eseményeket a facebookon! www.facebook.com/Atanulasjovoje

További információ: info@tpf.hu

Ha Ön egyetért azzal, hogy a közösségi tudásmegosztás a jövőbeli tanulás egyik alapköve lehet, 

akkor várjuk a rendezvényünkre, ami egyúttal közös gondolkodásunk kezdetét is jelentheti!


