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A MELLearN Egyesület ügyvezető elnökeként tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2015.
január 13-án átvett ügyvezető megbízás átvétele alapján olyan tevékenységet kívántam
folytatni, mely tekintettel van az Egyesület anyagi kondícióira, egyúttal hozzájárul a
MELLearN célkitűzéseihez, azok megvalósításához, érvényesítéséhez.
Mindezek alapján a következő tevékenységeket állítottam ügyvezetői munkám
középpontjába:
 A MELLearN 2015. évi munkatervének kimunkálása, ennek alapján az Egyesületi
munka megújítása, új holnap fejlesztése és intenzív kommunikáció az Egyesület
tagintézményeivel. A MELLearN –honlap lehetővé teszi új E-hírlevél szerkesztését és
folyamatos hírkövetést, azoknak az Egyesületi tagintézmények felé történő
közvetítését;
 A Pécsi Tudományegyetem és annak Kultúratudományi Kara ad otthont a MELLearN
titkárságnak, mely remek infrastruktúrát jelent az egyesületi szervező munka hatékony
bonyolításához. A PTE KPVK szervert biztosít a MELLearN-honlap tárhelyigényének;
 A MELLearN elnöke már a 2015. év elején együttműködési megállapodást kötött a
Magyar Rektori Konferenciával.
 Szakmai konferenciák szervezése, éves MELLearN Lifelong Learning konferencia
megszervezése és lebonyolítása a Széchenyi István Egyetemmel (Annak indoka, hogy
a hagyományokhoz képest nem 2015 tavaszán, hanem 2015 őszére került a
konferencia, az Egyesület ügyeinek 2015. év eleji átvétele és a MELLearN titkárság
Pécsre telepítése volt!). Már 2015. április 9-én megszervezésre került a Pannon
Egyetem Georgikon Karán egy szakmai konferencia, melynek 60-fős résztvevői köre a
MELLearN tagintézmények reprezentációját és az Egyesület felsőoktatás-fejlesztési,
innovációs potenciálját reprezentálta előadások, prezentációk formájában a plenáris és
szekció-tevékenység keretében (A rendezvény a Pannon Egyetem egyik TÁMOP
projektjének keretében került megvalósításra - TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-20120017)
 Ugyancsak 2015. április 9-én került sor az éves MELLearN közgyűlés lebonyolítására
Keszthelyen, ahol elfogadásra került az Egyesület munkaterve, megválasztásra került
az új elnökség és a felügyelő bizottság;
 2015. év során újra megerősítésre került a MELLearN jelenléte az Európai Egyetemek
Lifelong Learning Hálózatában (eucen – www.eucen.eu), s ennek alapján
Egyesületünk az eucen által nyilvántartott nemzeti hálózatok egyikeként aktív
felsőoktatási lifelong learning szereplőként van jelen az európai szervezetben (Lásd:
http://www.eucen.eu/network-profiles/). E kapcsolatot ismeri el, hogy az eucen egyik
alelnöke, Dr. Kari Seppala részt vesz idei konferenciánkon.

 Az eucen 2015. június eleji isztambuli konferenciáján beválasztottak az eucen
elnökségébe, ez a felsőoktatási lifelong learning területen a MELLearN-ben folytatott
tizenkét éves szakmai és projekt-tevékenységemet ismerte el! (E konferencián sor
került a MELLearN bemutatására is!) Ezen elnökségi tagságot is igyekszem
kihasználni arra, hogy számos tagország ismert és elismert felsőoktatás-fejlesztő és
kutató szakemberét tudjam a MELLearN szakmai rendezvények előadójának
megnyerni, egyúttal az eucen eredményeit az Egyesület fórumain hatékonyan
disszeminálni, s az eucen fejlesztő projektjeibe bekapcsolni az Egyesületet.
 2015. év nyár végén felkészültünk az őszi 11. MELLearN Lifelong Learning
konferencia megszervezésére, mely 2015. október 15-én került megtartásra a
Széchenyi István Egyetemen. A rendezvény sikeres megvalósításához hozzájárultak a
neves külföldi előadók (Prof. Heribert Hinzen – DVV International, főtanácsadó és
Dr. Gerogios K. Zarifis, a Thessaloniki Egyetem professzora, csak úgy, mint a
színvonalas szekció-előadások). A konferencia 80 résztvevővel remek szakmai
programnak bizonyult és jó visszajelzéseket kaptunk a tagintézményekből is!
 Ezzen jelentem, hogy Fodorné Dr. Tóth Krisztina, korábbi MELLearN-titkár és elearning kutató-fejlesztő kollégánk jóvoltából elkészült a győri konferencia E-book
verziójú kötete, mely az idei 12. MELLearN konferencián kerül bemutatásra.
 A 2015. év végi tevékenységünk azzal zárult, hogy megkezdtük a felkészülést a 12.
MELLearN Lifelong Learning konferenciára, melyhez több alkalommal szerveztünk
egyesületi taggyűlést a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferencia programját a
tagintézményekkel közös egyeztetés és a javaslatok folyamatos figyelembe vétele
mellett kezdtük formálni.
 Az Egyesület komoly szakmai együttműködést alakított ki a Tempus
Közalapítvánnyal, melynek elnöke 2016. év április 22-én együttműködést ír alá a
MELLearN elnökével. A Tempus Közalapítvány felajánlotta Egyesületünknek, hogy
rendszeresen megjelenő kiadványában (Iránytű) a MELLearN tagintézményei
megjelenhetnek értékes és tartalmas fejlesztő projektjeiket, jó gyakorlataikat
megjelenítő írásokkal, összefoglalókkal!
 A 2016. évi konferencia felhívása megjelent az Európai Felnőttoktatási Társaság
honlapján és a Tempus Közalapítvány hírlevelében egyaránt!
 Megkezdtük egy MELLearN LinkedIN profil készítését, mely 2016. elejétől elérhető!
 A tizenhat tagintézménnyel alapvetően jó viszonyt sikerült kialakítanunk, mely
egyúttal igényel az intézményi képviselők aktív kommunikációját a MELLearNtitkárság irányában.
Beszámolóm végén megköszönöm a tagintézmények támogatását, s különösen köszönöm
a leköszönő elnöknek, Prof. Földesi Péternek, a Széchenyi István Egyetem rektorának és
munkatársainak támogatását és segítő együttműködését, továbbá az elnökségi tagként
elköszönő Prof. Szél Ágoston aktív elnökségi közreműködését.
Köszönöm Fodorné Dr. Tóth Krisztina leköszönő MELLearN-titkár 2015. évi munkáját.
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