
Tudásközpont a Nyitok Hálózat 
támogatására 



Átfogó cél 
 

A Nyitok Hálózat eredményes működéséhez 
szükséges tudás- és releváns módszertani 
ismeretanyag testre szabott tartalommal és 
formában való előállítása és elérhetővé tétele. 

 

Specifikus célok 

• A tanulási központok működésének szakmai 
támogatása 

• A Nyitok modellkoncepció továbbfejlesztése 

A Nyitok Tudásközpont céljai 



• A Nyitok Hálózat igényeihez illeszkedő naprakész, 
dinamikus szakmai szolgáltatások és megoldások 
nyújtása. 

• Érdeklődést felkeltő, a felnőtt tanuló sajátosságait 
figyelembe vevő tanulási programkínálat kialakítása a 
Nyitok tanulási központokban. 

• A Nyitok tanulási központok szerves beágyazása a 
helyi társadalmi és gazdasági életbe. 

• A megvalósításból eredő gyakorlati tapasztalatok és 
adatok szisztematikus gyűjtése és feldolgozása a 
Nyitok modell „legjobb gyakorlattá” válása érdekében. 

• A Tudásközpont web alapú elérhetősége. 

• A Nyitok Hálózat fejlődését lehetővé tevő releváns 
nemzetközi tapasztalatok és tudás beazonosítása és 
adaptálása. 

A Tudásközpont kihívásai 



Tudásgenerálás 

Szakmai tevékenységek, melyek során részben új, 
részben adaptált tudás kerül a NYITOK Hálózat 
igényeihez illeszkedve összegyűjtésre, feldolgozásra 
és kialakításra. 

 

Tudásmegosztás 

A tudásgenerálás révén létrehozott tudás különféle 
közvetítő csatornákon keresztül jut el a Hálózathoz, 
részben a tanulási központok tevékenységének 
kezdetét megelőzően, részben a már működő 
központok folyamatos támogatása során.  

A Tudásközpont fő tevékenységei 



A Tudásközpont szolgáltatásai a Nyitok Hálózat 
számára 



A Tudásközpont jelentette előnyök 

• Vonzó tanulási programkínálat 
• Hatékony tanulási szolgáltatások 
• Módszertani egységesség 
• A Nyitok munkatársak magas színvonalú szakmai 

felkészítése 
• A tanulási központok indulásának és működésének 

folyamatos szakmai támogatása 
• A releváns nemzetközi tudásanyaghoz való hozzáférés  
• Igényre szabott támogató funkció 
• A NYITOK Hálózat működési sikerességének mérhetővé 

tétele  
• Kétirányú nemzetközi kapcsolatok 



A Tudásközpont hozzájárulása a Nyitok 
Hálózat sikereihez 



A Tudásközpont megvalósítása 

• A Tudásközpont létrehozatala és működtetése 
a NYITOK Hálózat Szakmai Tanácsadójának 
(Progress Consult Kft.) feladata. 

• A megvalósításban részt vesznek 

– Hazai szakértők 

– Nemzetközi szakértők 

• A Tudásközpont vezetője: Csendes Györgyi 

 

 



A Tudásközpont nemzetközi szakértőbázisa 

• Graciela SBERTOLI, VOX Norway (VOX, 
Norvégia) 

• David MALLOWS, London School of Education 
(London Oktatási Iskola, Anglia) 

• Cath HAMILTON, Education Scotland (Skót 
Oktatási Intézet, Skócia) 

• André SCHLAEFLI, Bernard GRAEMIGER, SVEB 
(Svájci Felnőttképzők Szövetsége, Svájc) 

• Lars ALROE-OLESEN, LAO Consult (Dánia) 



Készült a „NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért” 
című program keretében 

Készítette: 

 

 

 

Kapcsolat: 

Progress Consult Kft. 

Várkonyi Zoltán ügyvezető 

Cím: 1041, Budapest, Dessewffy u. 40.  

Telefon: +36 1 399 0772 

Email: progress@progress.hu 

www.progress.hu  
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