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Mi az EPALE?

 Európai Bizottság hozta létre, Erasmus+

 24 nyelven elérhető magyar nyelvű aloldal

 > 74.000 regisztrált felhasználó

 Magyarország: Nemzeti Támogató Szolgálat,
NSZFH 

A felnőttkori tanulás elektronikus 
európai platformja

 Felnőttképzők és felnőttoktatást végző intézmények munkatársai

 Oktatók, kutatók, hallgatók

 Pályázati úton megvalósuló  fejlesztések, projektek munkatársai

 Civil szervezetek, közösségek vezetői

 Kapcsolódó szakokon tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók

Célcsoportunk tagjai



Az EPALE weblapja
https://epale.ec.europa.eu/hu

https://epale.ec.europa.eu/hu


Mire jó a szakmai közösség?

• Összefogja a hasonló érdeklődésű szakembereket

• Csoport tagjai kapnak értesítést az új 
tartalmakról, hozzászólásokról

• A „közösség tevékenységei” almenüben
elérhetőek – szeparált

• Kiemelten egy terület szakmai
diskurzusát teszi lehetővé



Szakmai közösségek 
az EPALE-n



Magyar nyelvű, 
moderált szakmai 

közösségek



Mit kínál a hallgatóknak?

• Megismerik a szakma egyedülálló online 
felületét

• Aktivitásra és gondolatmegosztásra 
ösztönöz

• Elősegíti a pályaszocializációt

• Közösségformáló erő

• Előadások, beadandók készítéséhez
forrást, mintákat nyújt



Oktatói és hallgatói 
bevonódás, kapcsolatépítés

Közösségi moderátor

(ált. egyetemi oktató)

„miniprojekt 
vezetése” -

témameghatározás

Felhasználói képzés 
tartása

Aktív, szakma iránt 
elkötelezett hallgatók 

bevonása

Online workshop
tartása 2020. ősz

– lehetőség 
szakmai 

kapcsolatok 
építésére 

hallgatóknak/
oktatóknak 



Aktualitásaink

Kiemelt Témánk 

Október-December
Az idősek társadalmi integrációja 
és az intergenerációs tanulás

Felnőttképzési jó gyakorlatok

Nemzetközi gyűjtés -
COVID-19 alatti digitális 
oktatás jó gyakorlataiból 

EPALE Online Közösségi 
Konferencia 2020.10.06-08. 

• Digitális tanulás és digitális készségek
• Összefogás az egész életen át tartó 

készségfejlesztésért
• Társadalmi befogadás és demokrácia

Saját rendezvények és 
társszervezések:
• Social Event
• Pécs Múzeumandragógia workshop
• MELLearN Konferencia
• Országos Neveléstudományi Konferencia
• Módszertani Konferencia Nyelvtanároknak
• XXIV. Apáczai-napok Online Tudományos 

Konferencia stb. 

Témahetek
Időskori tanulás- november

Pályakövetés – november 

Podcast:
Tanulás időskorban
Felnőttek alapkészségfejlesztése
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