
 

 
 
 

Tisztelt Kolléga! 
 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központja szeretettel meghívja 
Önt a 

 
 

A minőségfejlesztés új útjai, lehetőségei a felnőttkori tanulásban 

című nemzetközi konferenciára, amely 

2017. március 2-án 

10:00 – 12:30 óra között, 

a Budapesti Corvinus Egyetem főépület 

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) III. előadójában 

kerül megrendezésre. 

 
A konferencia kétnyelvű, angol/magyar nyelvre való tolmácsoltást biztosítunk. 

 
 
A PRALINE – Peer Review in Adult Learning to Improve Formal and Non-formal Education (Peer 

Review a felnőtt-tanulásban a formális és nem-formális oktatás és képzés minőségének javítására) 

című Erasmus+ projektünk a befejezéséhez közeledik. Ebből az alkalomból kerül megrendezésre 

a projekt legnagyobb létszámú szakmai rendezvénye, ahol a témához kapcsolódóan a hazai 

előadókon kívül nemzetközi szakértők is betekintést nyújtanak új kezdeményezésekbe, érdekes 

gyakorlatokba. 

 

A PRALINE projekt célja, hogy olyan innovatív és fenntartható kezdeményezéseket, 

tevékenységeket fejlesszen ki a formális és a nem-formális felnőttkori tanulás-képzés terén 

működő intézmények számára, amelyek az e szervezetekben folyó képzések 

minőségbiztosításának támogatását szolgálják. Tudatosítja, és a középpontba helyezi a 

minőségkultúra kialakításának szükségességét, és ehhez egy újfajta gondolkodás- és 

szemléletmódra alapuló „barátságos” eszközt kínál – az Európai Peer Review eljárást. A projekt 

keretében a partnerek vállalták a felnőttkori tanulásban oktató szakemberek felkészítését az új 

külső értékelési módszertan alkalmazására; továbbá pilot Peer Review-k megvalósítását, amelyek 

alkalmat adtak a kifejlesztett módszer tesztelésére és tökéletesítésére. 



 

 

 

Szeretnénk, ha az esemény egyben egy olyan szakmai fórum is lenne, ahol a projekt 

eredményeinek megismerésén túl a felnőttkori tanulásban és annak minőségbiztosításában 

érintett szereplőknek lehetőségük nyílna a szakterület jelenlegi hazai kihívásaival és 

lehetőségeivel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat is kifejteni. 

Ennek érdekében a program kialakításánál törekedtünk arra, hogy a projekt eredményeinek és 

hazai alkalmazási lehetőségeinek – elsősorban a formális és kiemelten a nem-formális képzések 

minőségbiztosítása területén – bemutatása mellett az előadások és a beszélgetések témái a 

felnőttkori tanulás legfontosabbnak ítélt kérdéseire is kiterjedjenek. 

 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze legkésőbb 2017. február 28-áig az alábbi linken elérhető 

regisztrációs űrlap kitöltésével: https://goo.gl/forms/z11a64AhqvLPYibq1 

 

A projekt részletes bemutatása és eredményei, termékei az alábbi honlapon tekinthetők meg: 

http://www.praline-project.eu/ 

A projekttel és a rendezvénnyel kapcsolatos további információkért keresse bizalommal Kurucz 

Orsolya projekt koordinátort az orsolya.kurucz@uni-corvinus.hu email címen. 

 

Szeretettel várjuk konferenciánkon!  

 

Kurucz Orsolya és Vinczéné Fekete Lídia 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Oktatásfejlesztési Observatory Központ 
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