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2016. ÉVI MUNKATERV
A MELLearN Egyesület ügyvezető elnökeként tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2016. évi
Munkaterv az alábbi pontokból áll össze:
Általános célok:
A MELLearN Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület alapító okiratában foglalt
céloknak megfelelően ezek megvalósítása az alábbi irányokban:








az európai életen át tartó tanulási memorandumban kinyilvánított elvek és elvárások megvalósítására
helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szintű tevékenységekben egyaránt.
A határainkon túllépő regionális, térségi kapcsolatok építésére oktatási és képzési innovációkkal.
A felsőoktatási és nem felsőoktatási intézmények közötti kapcsolattartás elősegítésére, valamint ezen
kapcsolatok építésére helyi és regionális kollaborációkkal.
Tagszervezetei vonatkozásában az oktatás és képzés minőségbiztosításának megvalósítására.
A folyamatos tanulás és oktatás megfelelő szintű lehetőségeinek kutatására, fejlesztésére.
Nemzetközi kitekintés és együttműködés ösztönzésére a felnőttképzés, a kutatások és a szakértői munka
területén.
Az Egyesület tevékenységének megismertetésére az alábbi rendezvényeken – konferenciák, találkozók
és börzék szervezése és rendezése, tanácsadás felnőttképzési és felsőoktatási intézményeknek és
egyéneknek – illetve egyesületi hírlevél rendszeres megjelentetésével, honlap-fejlesztéssel. Az
Egyesület a közgyűlési anyagokat a tagok számára hozzáférhetővé teszi, brosúrákat, egyéb időszakos
közös kiadványokat jelentet meg és terjeszt honlapján.

A fentiek szerint a MELLearN 2016. év tavaszán megtartja Lifelong Learning konferenciáját,
melynek idén a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont. Ezen formában is köszönjük, hogy a
Budapesti Corvinus Egyetem az MNB-hez pályázott a MELLearN konferencia megvalósításához
pályázati alapú támogatásra. Köszönjük a támogató felajánlását, támogatását konferenciánk sikeres
megvalósításához!
Az idei tavaszi konferenciánkon jelenik meg az Egyesület E-book kiadványa a 11. MELLearN
konferencia előadásaiból.
Tervezetten 2016 őszén (október-november) kerül sor egy tematikus MELLearN
szeminárium/workshop megtartására, melyhez javaslom témának az eucen IMPLEMENT
projektje on-line felsőoktatás-fejlesztő/menedzsment tananyagát és annak blended-learning
módszerrel történő elsajátítását, melyhez egy záró workshop kapcsolódna, amit egyik
tagintézményünk láthatna vendégül, pl. ELTE, SE, BCE, GE. E programba a tagintézményeken kívül
meghívjuk az MRK és a TKA delegáltjait egyaránt.
A 12. MELLearN Lifelong Learning Konferencia előadásaiból E-book kiadványt jelentetünk
meg 2016. őszén.
Lényegesnek tartjuk a MELLearN honlap további fejlesztését és a tagintézményekről szóló
informatív és aktuális hírek közzé tételét, pl. tematizált blog formátumban.
Felkészül az Egyesület a 2017. évi 13. MELLearN konferenciára, mely tervezetten a Budapesti
Gazdasági Egyetemen kerül megrendezésre.

Kiegészítő tevékenységek:
Fodorné Dr. Tóth Krisztina (intézményi képviselő – PTE) javaslata alapján:
 az egyetemeken folyó e-learning alapú képzések (nem csak távoktatás, és nem csak
graduális képzések!) és tevékenység felmérése,
- összevetés a nemzetközi, különösképpen az európai tapasztalatokkal, adatokkal;
 ennek alapján javaslatok/stratégia kidolgozása a felsőoktatási intézmények számára a
lifelong learning paradigmán belül alkalmazható elektronikus tanulástámogatási
lehetőségekre, illetve fejlesztésekre.
Sass Judit (intézményi képviselő – BCE) javaslata alapján:
 A tanulási eredmény-alapú megközelítés bevezetésével, implementácójával kapcsolatos
intézményi tapasztalatok megosztása, mint potenciális téma, együttműködési irány
Tervezett tevékenységek 2016. évre:
 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 a 2016-és évben is (Lásd:
http://www.eucen.eu/network-profiles/), pl. az eucen 2016. június eleji dublini konferenciáján,
ahol sor kerül az eucen-tag nemzeti hálózatok találkozójára.
 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, Pályázati Pavilon) a MELLearN tagintézményei megjelenhetnek
értékes és tartalmas fejlesztő projektjeiket, jó gyakorlataikat megjelenítő írásokkal,
összefoglalókkal! Az első ilyen MELLearN ismertető 2016. április-május idején jelenik
meg.
 További intézményi és szervezeti kapcsolatok bővítése – Javasoljuk együttműködési
megállapodás előkészítését az MTA-val és az Európai Technológia Intézettel (European
Institute of Innovation and Technology, Budapest, http://eit.europa.eu/);
 Megkezdtük egy MELLearN LinkedIN profil készítését, mely 2016. során tovább bővül és
eredményes működése igényli a tagintézmények intézményi képviselőinek aktív
közreműködését!
 A MELLearN konferenciák és szemináriumok, egyéb tematikus rendezvények a
tagintézmények és együttműködő partnereink számára 2016-ban is biztosítják
szakmailag releváns projektjeik disszeminációját, melyhez kapcsolódik a MELLearN
honlap-felület további lehetőségként! Érdemes e potenciált a tagintézményi projekt-tervezés
során beépíteni pályázati elemként!
 Javasoljuk, hogy a MELLearN intézmények delegációja látogasson el Kolozsvárra a
Babes-Bolyai Egyetemre 2016. őszén, hogy megismerje a tagintézmény Lifelong
Learning irányú tevékenységét, fejlesztési terveit, valamint az együttműködés további
lehetőségeit.
 MELLearN szimpózium szervezése a 2016. évi Országos Neveléstudományi Konferencia
idejére (SZTE – 2016. november 17-19.)
A MELLearN-titkárság folyamatosan keresi 2016. év során az olyan projekt-alapú kutatásfejlesztési kiírásokat, melyek kapcsolódnak a MELLearN általános célkitűzéseihez, ezzel is
segítve az Egyesület működésének konszolidációját. A munkaterv elkészítéséhez kapcsolódóan
megköszönjük a beérkezett intézményi javaslatokat, várjuk az intézményi képviselők további
kiegészítéseit, megjegyzéseit.
A munkaterv megvalósításában számítunk az új MELLearN elnök és elnökség támogatására, a
tagintézmények segítő együttműködésére. E munkaterv a 2016. április 22-i MELLearN
Közgyűlésen kerül megtárgyalásra és elfogadásra.
Pécs, 2016. április 11.
Tisztelettel:
Dr. Németh Balázs
ügyvezető elnök

