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Mi az EPALE?
Online felület tele lehetőségekkel!

Célja: 

A felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó 
szolgáltatások minőségének javítása
Európában:

• Összekapcsolni és közösséggé formálni 
a résztvevőket, nemzeti és nemzetközi 
szinten

• Információ és tudásmegosztás a közösség tagjai között

• Felölelni a LLL égisze alatt futó tartalmakat, jó gyakorlatokat

• Disszeminációs felület biztosítása

• Felnőttkori tanulással összefüggő tartalmak „online 
tudásközpontja”

•



• Oktatók, kutatók

• Civil szervezetek, közösségek vezetői

• Pályázati úton megvalósuló fejlesztések, projektek munkatársai

• Kapcsolódó szakokon tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók

• Felnőttképző és felnőttoktatást végző intézmények munkatársai

Célcsoportok



Funkciók

• Hírek

• Dokumentumtár

• Blog

• Eseménynaptár

• Kiemelt témák

• Témák

• Szakmai közösségek 

• Szakmai partnerkereső

Regisztráció:
Név + E-mail cím

Személyes profil 
létrehozása



EPALE-honlap



Kiemelt témák 2019-ben

Digitális 
Felnőttoktatás

Március, Április, Május

Június, Július
Nonformális 
és informális 

tanulás

Október, November, December

Hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi 
integrációja a 
felnőttkori tanuláson 
keresztül

Felnőttkori 
tanulás a 

munkahelyen

Január, Február

Állampolgári 
tudatosság az 
oktatásban

Augusztus, Szeptember



Mit kínál a hallgatóknak?
• Megismerik a szakma egyedülálló online 

felületét

• Aktivitásra és gondolatmegosztásra ösztönöz

• Megadja az egymás támogatásának 
lehetőségét (építő hozzászólás, kritika)

• Elősegíti a pályaszocializációt

• Közösségformáló erő

• Előadások, beadandók készítéséhez forrást, 
mintákat nyújt



Szakmai közösségek



Hallgatók bevonása

ELTE emberi erőforrás tanácsadók 
(2018. április, május)
• Nem szerepelt a tematikában

– Feltöltés: 4-5 db
– Hozzászólás: 7 db

ELTE közösségszervezők nappali és levelező (kb. 30 fő) 
(2019. április)

• Feladat: blogbejegyzés írása, szakirodalom recenzió 
feltöltése

Dokumentum 7 db, Blogbejegyzés 21 db, Hozzászólás 31 db

SZIE emberi erőforrás tanácsadók, pályaorientáció 
szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (kb. 30 fő) 
(2018. december - 2019. január)

• Feladat: felnőttképzési szolgáltatások kurzushoz kötődő 
tartalomfeltöltés

Hírek 3 db, Dokumentum 7 db, Blogbejegyzés 29 db, 
Hozzászólás 17 db



Hallgatók 
bevonásának folyamata

Feladat-
meghatározás Képzés

Nyílt csoport

létrehozása, 
használata

Nyílt 
felületen 

megjelenés



Tapasztalatok

• Szívesen vettek részt a tartalomfeltöltő versenyen

• Időszakos lelkesedés érhető el

• A szakmai források feltöltése és önálló bevezető/összekötő 
szövegek írása volt, akiknek nehézséget okozott

További céljaink:

– Ösztönözni a hallgatókat legtöbb saját munkájuk 
megosztására (megfelelő forma és stílus használata a 
megfelelő funkciónál)

– Igényeik szerint a felhasználói képzésen túl esemény 
szervezése



Rendezvényeink

• Felhasználói képzés
• Tematikus workshop
• Promóciós nap
• Webinárium/Online beszélgetés
• Üzleti reggeli
• Regionális workshop

Aktuális megjelenésünk: 05.08. Közösségek Hete 
Salgótarján

További információk a honlapon és a regisztrációt 
követően e-mailben!



Köszönöm a figyelmet!

Kiss Annamária 
epale@nive.hu
kiss.annamaria@nive.hu
https://ec.europa.eu/epale/hu


