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Összefoglaló 
Az EPALE Közösségi Konferenciát október 6–8. között tartották, 

amelyet több mint 3 800 szakember vett részt, ami átlagosan napi 

1250 felnőttoktatási / felnőttképzési szakembert jelent. A részvétel 

az első napon több mint 1700 nézővel tetőzött. Összesen több, mint 

500 lájkot adtak és 465 hozzászólást írtak, miközben 123 ember vett 

részt a workshopokon és 150 a nemzeti panelbeszélgetésekben. 2 

vitaindító beszédet, 4 panelbeszélgetést és 4 workshopot tartottak, 

amelyeken összesen 30 előadó beszélt. 

 

A négy konklúzió a következő: 

Kevert oktatás. Nincs visszaút, a jövő felnőttoktatása és 

felnőttképzése kever módszertanú. 

Az oktatók és képzők képzése. Most minden eddiginél fontosabb, 

hogy felnőttoktatókat képezzünk a digitalizáció, a távoktatás és a 

megváltozott körülmények során felvetődött új kihívásokhoz való 

alkalmazkodásra. 

Befogadás és digitális szakadék. Az előttünk álló egyik nagy kihívás 

az, hogy miként érhetjük el a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel 

rendelkező felnőtteket. Különösen azokat, akik nem rendelkeznek 

internet-hozzáféréssel, nincs táblagépük/számítógépük, vagy akik nem 

rendelkeznek alapvető írástudással és digitális készségekkel. 

Személyre szabott tanulás. A felnőttoktatásnak alkalmazkodnia kell a 

tanulókhoz: a különböző célcsoportokhoz, a különböző igényekhez és 

időbeosztásokhoz. E tekintetben a mesterséges intelligencia fontos 

szerepet fog játszani. 
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Ebben a beszámolóban ízelítőt kaphatnak a konferenciáról, olvashatnak a három nap alatt 
megosztott ötletekről, valamint a konferencia főbb eredményeiről. És ha nem tudtak részt 
venni a konferencián, semmi gond: az EPALE weboldalán található összes felvételt 
megtekintheti ezen a linken! 

 
Volt néhány visszatérő kulcsszó a konferencián, amelyek kapcsolódási pontokat 

jelentettek a vitaindító előadók, valamint a panelbeszélgetések, workshopok és a 

közönség hozzászólásai során kialakult beszélgetés között. 

 
 

Kevert oktatás 
 
Valamennyi előadó és résztvevő 

egyetértett abban, hogy mivel a COVID-19 

válság Európában és az egész világon online 

váltásra kényszerítette a felnőttoktatókat és -

képzést, ez egyértelműen megváltoztatta a 

játékszabályokat. És most már nincs visszaút: 

a jövő felnőttoktatása és felnőttképzésé kevert 

módszertanú kell, hogy legyen. Az egyik előadó, 

Joe Houghton, aki maga is oktató, világossá 

tette, hogy ez a helyzet már széles körben 

ismert, amikor arról beszélt, hogy még az idős 

tanulói is ismertik ezt a koncepciót és 

módszertant. 

 

Az oktatók és 
képzők képzése 

 
Most minden eddiginél 

fontosabb, hogy képezzük a felnőttoktatókat és 

–képzőket a digitalizáció, a távoktatás és a 

kialakult helyzet által felvetett új kihívásokhoz 

való alkalmazkodásra. Különböző szinteken van 

szükség képzésre: a pedagógusoknak 

fejleszteniük kell digitális készségeiket, új vagy 

megújított eszközökre és módszerekre van 

szükségük, valamint iránymutatásra az oktatási 

tartalmak átdolgozására, valamint új tartalomra 

is, amelyet már az új igényekhez és a 

megváltozott környezethez igazítottak. 

 

Befogadás és 
digitális szakadék 
 

 

A jelenleg tapasztalható hirtelen történt 

paradigmaváltással mindenekelőtt tudatában kell 

lennünk annak a kockázatnak, hogy magunk 

mögött hagyhatjuk azokat, akik nem férnek 

hozzá a digitális eszközökhöz, akik nem 

rendelkeznek alapvető digitális készségekkel 

és/vagy akiket a társadalmi kirekesztés veszélye 

fenyeget. Ha igaz, hogy az online környezet 

elérheti a távoli területeken élő polgárokat, akkor 

ezeket a kihívásokat nem lehet figyelmen kívül 

hagyni. A hangsúlyt a technológiákhoz való 

hozzáférésre, a digitális készségek fejlesztésére 

és bővítésére kell helyezni, amelyek a „puha 

készségek” szélesebb körében vannak ágyazva, 

továbbá új ismeretterjesztési stratégiák 

megtervezésére kell összpontosítani. 

Személyre szabott 
tanulás 
 

 

A felnőttoktatást és –képzést a tanulók igényeihez 

kell igazítani és személyre kell szabni: ezt az 

oktatóknak, képzőknek és érdekelt feleknek el kell 

fogadniuk. Az oktatóknak és képzőknek biztosnak 

kell lenniük abban, hogy ismerik a különböző 

célcsoportokat, és készen kell állniuk arra, hogy 

megszólítsák őket – az oktató és képző nyitott és 

befogadó hozzáállására van szükség. Emellett a 

mesterséges intelligencia is segíthet a személyre 

szabott tanulási rendszerek biztosításában. 

Végezetül, ahogy a konferencia moderátora, 

Tamsin Rose az egyik ülés végén elmondta, „a 

tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy a 

saját útjukat járják”. 



 
 

1. nap – 2020. október 6. 

Digitális tanulás és készségek: 
változások kezelése, a változás elfogadása 

 
 
 

A digitalizáció szükségessége (mind a tanulás, mind a készségek tekintetében) az 

egész konferencia egyik vezérmotívuma volt. Az első nap kiemelten erről a témáról 

szólt, amikor lehetőségünk nyílt mélyrehatóan megvizsgálni a változás különböző 

aspektusait. 

 
 
MEGNYITÓ 
 

A konferenciát Chiara Riondino (Foglalkoztatási, 

Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság) és Michael Teutsch 

(Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság) nyitotta meg, akik 

áttekintették a legújabb szakpolitikai fejleményeket, valamint az oktatás 

és készségek szélesebb uniós keretrendszerét, amelybe a 

felnőttoktatásnak és -képzésnek is be kell illeszkednie. Kiemelték, hogy 

az oktatás és –képzés központi szerepet tölt be a fenntartható és 

méltányos gazdasági és társadalmi fejlődésre és fellendülésre irányuló 

uniós politikában, hangsúlyozva a szociális jogok európai pillérének 

első elvét, amely a következőket mondja ki: „Mindenkinek joga van a 

minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó 

tanuláshoz”. 

 
 
Felnőttoktatás a mesterséges 
intelligencia korában 
 

Ezt követően egy oktatástechnológiával foglalkozó 

vállalkozó, Donald Clark tartott elgondolkodtató vitaindító beszédet a 

mesterséges intelligenciáról (AI), melynek keretében emlékeztetett 

arra, hogy az AI már 20 éve velünk van, noha csak a közelmúltban vált 

igazán égető témává. Elképzelése szerint a mesterséges intelligencia 

egyre inkább a felnőttoktatás és -képzés kulcseleme lehet és lesz is a 

jövőben, mivel már elég kifinomulttá vált ahhoz, hogy tartalmakat 

hozzon létre és felügyeljen, személyre szabott és adaptív intelligens 

tanulási rendszereket tervezzen, valamint gyors visszajelzést és 

értékelést adjon. 

A konferencián rövid, de mélyreható interjú készült Linnar Viik 

informatikussal, aki elmondta saját receptjét az inkluzív innovációról: 

sokszínűnek kell lennie, alkalmazkodnia kell a különböző helyzetekhez, 

az adott ország körülményeihez kell igadódnia, és a részvételen kell 

alapulnia („Az embereknek is részt kell venniük a változásban”). 

  



1. nap – 2020. október 6. 

Digitális tanulás és készségek: 
változások kezelése, a változás elfogadása 
 

 

 
EPALE panelbeszélgetések 
 

De hogyan illeszkednek ezek a kulcsszavak (pl. 

mesterséges intelligencia, digitalizáció, innováció) az oktatók és 

képzők gyakorlati munkájához? Hogyan alkalmazkodnak a 

felnőttoktatók és –képzők az új munkamódszerekhez és az oktatás és 

képzés innovatív módszereihez? Az első panelbeszélgetés során az 

EPALE közösség három oktatója osztotta meg inspiráló történeteit. 

Henrik Zipsane, az Európai Múzeumi Akadémia igazgatója beszámolt 

arról, hogy a múzeumi szektor hogyan reagál a COVID-19 által 

kikényszerített változásokra, hogyan digitalizálja a gyűjteményeket, és 

hogy online előadásokat is kínál iskoláknak és képzőknek, ezzel 

személyre szabott, szakértők által válogatott egyéni élményeket 

biztosítva. Daniela Drandic, a Roda „Cselekvő szülők” reprodukciós 

jogi programjának vezetője kifejtette, hogy nemcsak hogy online 

kurzusokat indítottak a gyermeket váró családok számára, hanem 

növelték felhasználói táborukat azzal, hogy lehetővé tették a szülés 

előtti oktatást az ország távoli területein élő szülők számára is. Joe 

Houghton, az UCD Smurfit Graduate School of Business 

programigazgatója megosztotta a közönséggel a diákok oktatási 

pályájukon való támogatásból fakadó kihívást, miközben a tanulók 

félelmet és aggodalmat éreznek, másrészt azt, hogy milyen 

megoldásokat talált arra, hogy megőrizze az interakciót (például azzal, 

hogy fenntartja a szemkontaktust az egyes diákokkal), valamint az 

online tanítás emberi tényezőjét. 

EPALE Közösségi Konferencia 
Az európai felnőttoktatás jövőjének formálása 

  



1. nap – 2020. október 6. 

Digitális tanulás és készségek: 
változások kezelése, a változás elfogadása 
 
 
 

Felkészítés a világjárvány utáni 
életre: digitális eszközök és 
gyakorlatok 

 

A második panelbeszélgetés során különböző prominens szereplőket 

hallhattunk beszélgetni a felnőttoktatók és –képzők által alkalmazható 

digitális eszközökről és gyakorlatokról. Clara Centeno, az Európai 

Bizottság emberi tőkével és foglalkoztatással foglalkozó vezető kutatója 

ismertette a DigComp, az EU digitális kompetenciakeretrendszerének főbb 

jellemzőit, különös tekintettel a digitális kompetenciák értékelésére. Celia 

Sokolowsky, a VHS-Lernportal projektvezetője részletesen beszámolt 

arról, hogyan zajlottak a német nyelvi és írás-olvasási kurzusok a 

bevándorlók számára a kijárási korlátozások alatt, és hogy milyen 

meglepően jó eredményeket értek el. Oliver Simko, a Luducrafts alapítója 

és vezető tervezője levonta a tanulságokat a sikeres online tanulás 

érdekében megvalósított gamifikációból, mint például az elérhető célok 

kitűzése, az elbeszélésen és kihíváson alapuló tanulás fontossága, 

azonnali visszajelzés adása és különböző szerepköröket felvonultató 

csoport építése. Egy másik figyelemre méltó nézőpontot képviselt Radek 

Czahajda bizonyítékok alapján dolgozó oktató, aki a tanulási tapasztalatok 

minőségére összpontosított, amelynek hozzáférhetőnek, befogadónak kell 

lennie, és teret kell hagynia a figyelemnek és az új ismeretek 

„megemésztésének”. 

 

 

EPALE Közösségi Konferencia 
Az európai felnőttoktatás jövőjének formálása 

  



2. nap – 2020. október 7. 

Együttműködés az egész életen át 
tartó készségfejlesztés érdekében 

 

 

 

A Közösségi Konferencia második napját a felnőttoktatás és -képzés sarokköveiként 

ismert egész életen át tartó tanulás és a készségfejlesztés témaköreinek szentelték. 

 

A kompetenciafejlesztési 
pályák példája 
 

A nap legfontosabb témája „A kompetenciafejlesztési 

pályák példája” elnevezésű nyilvános panelbeszélgetés volt, 

amelynek célja az alapkészségek oktatása terén fennálló európai 

helyzet értékelése, valamint az elért eredmények és az előttünk álló 

kihívások megvitatása volt a kompetenciafejlesztési pályákról szóló 

ajánlás és az uniós készségfejlesztési program fényében. A 

megkerülhetetlen kérdés ismét a COVID-19 kompetenciafejlesztési 

pályák megvalósítására kifejtett hatása volt. 

 

Christianne Fenech, a máltai Oktatási Minisztérium képviselője 

ismertette az első tagállami perspektívát, mely szerint a felnőttoktatás, 

és –képzés és különösen az alapkészségek elsajátításának célja 

háttérbe szorult, legalábbis a válság kezdeti szakaszaiban. Ebben a 

megváltozott helyzetben Fenech szerint „újra fel kell fedezni a tanulást”, 

és új utakat kell felvázolnunk a rugalmas felnőttoktatás és –képzés 

érdekében. Graciela Sbertoli, az Európai Hálózat az Alapkészségekért 

elnevezésű hálózat főtitkára kiterjesztette a fenti perspektívát az európai 

dimenzióra, kiemelve, hogy a válság egyértelművé tette, hogy az 

európai társadalmakban létfontosságú az alapkészségek megléte („ez a 

lehető legjobb figyelemfelkeltő kampány”), ami megmutatta, hogy minél 

kevesebb alapkészséggel rendelkezünk, annál kevésbé vagyunk 

felkészülve egy válságra. Ebben a helyzetben az egyik prioritás a 

tanárképzésbe való befektetés kell, hogy legyen, hogy képessé tegyük a 

tanárokat a változásra és az alkalmazkodásra. Martina Ni Cheallaigh, 

az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi 

Befogadás Főigazgatóságától tovább tágította a perspektívát azt 

elemezve, hogy az uniós szintű politikákat hogyan hajtották végre, és 

azok hogyan szilárdíthatók meg a jelenlegi válság fényében. Bár 

elismerte, hogy a COVID-19 nagy megrázkódtatást okozott az 

alapkészségek ágazatának, ahol a tanulók és oktatók közötti személyes 

kapcsolatok különösen fontosak, számos követendő példát is felvázolt, 

amely keretében a tagállamok konkrét stratégiákat és politikákat 

fogadnak el az alapkészségek biztosítására vonatkozóan. 

  



2. nap – 2020. október 7. 

Együttműködés az egész életen át 
tartó készségfejlesztés érdekében 

 
 
 
 
Workshopok 

 

A második napon két workshopra is sor került, amelyek 

olyan kulcsfontosságú kérdéseket vitattak meg, mint az oktatás és az 

egészségügy, valamint az alapkészségek és az ellenállóképesség. 

Az első, amely egyértelműen arra helyezte a hangsúlyt, hogy lassítani 

kell a vírus terjedését, és az embereket az erkölcsös viselkedés felé kell 

irányítani, felhívta a figyelmet a motiváció, a készségek, a személyes 

felelősség és a nyomon követés kölcsönös függőségének fontosságára 

az egészségügyi oktatásban; emellett a médiaműveltség és a 

kommunikációs kampányok révén az álhírek elleni fellépés 

szükségességét is felvetette. A második, amely az ellenállóképes 

közösségek és az inkluzív fejlődés kulcsát jelentő alapkészségekre 

összpontosított, felvázolt néhány lehetséges újítást és legjobb 

gyakorlatot e folyamatok javítása érdekében, mint például a tájékoztatási 

intézkedések, a hálózatépítés és a médiakampányok. 

  



3. nap – 2020. október 8. 

Társadalmi befogadás és 
demokrácia 

 

 

 

 

A közösségi konferencia harmadik és egyben utolsó napja egy másik 

témával foglalkozott, amely a konferencián elhangzott számos 

eszmecserében és vitában felbukkant: a társadalmi befogadás és a 

demokrácia szükségessége a felnőttoktatásban és -képzésben. 

 

Az oktatás és képzés 
újragondolása: a társadalmi 
befogadás előmozdítása 
 

Koen Timmers díjnyertes oktató, előadó és kutató 

vitaindító beszédének középpontjában a digitális oktatás és a társadalmi 

befogadás közötti számos találkozási pont állt. A Kakuma és a Climate 

Action projektekhez hasonló, globális oktatási projektek bemutatása 

során kiemelte, hogy ezek a projektek bármennyire is digitálisak, nem a 

technológiáról szólnak, hanem egy speciális pedagógiai megközelítésre 

összpontosítanak, amely az együttműködésen és gyakorlati 

tapasztalatszerzésen alapuló tanuláson, a kreativitáson és a 

problémamegoldáson alapul. 

  



3. nap – 2020. október 8. 

Társadalmi befogadás és 
demokrácia 

 
 

A felnőttoktatás és -képzés 
továbbfejlesztése 
 

A Timmer beszédében megjelenő globális perspektívát 

követte és tette kerek egésszé „A felnőttoktatás és -képzés 

továbbfejlesztése” című panelbeszélgetés, amely során a különböző 

összefüggések és a világ különböző részeiről érkező különböző 

vélemények és tapasztalatok kaptak hangot annak vizsgálatához, hogy 

a felnőttoktatás és –képzés a fenntartható fejlődés, a társadalmi 

igazságosság és a demokrácia terén a változás mozgatórugójaként tölt 

be szerepet. A beszélgetés kiindulópontja az európai készségfejlesztési 

program volt: érvényesek-e az ebben az ambiciózus uniós tervben 

meghatározott prioritások a világ más részeire is? Jose Roberto 

Guevara, a Royal Melbourne Institute of Technology nemzetközi 

fejlesztésért felelős egyetemi docense dicsérte a holisztikus 

megközelítést javasló készségfejlesztési menetrendet, ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy ázsiai-csendes-óceáni nézőpontból fontos, hogy 

Európa a világ más tájaira is kitekintsen, és ott is ugyanazokat a 

dolgokat támogassa. Timothy Ireland, a Nemzetközi Felnőttoktatási 

Tanács (ICAE) latin-amerikai alelnöke mutatta be a latin-amerikai 

nézőpontot, és ennek keretében felhívta a figyelmet azokra a nagyon 

különböző kihívásokra, amelyekkel a világnak ez a része Európához 

képest szembenéz: a szegénység drámai növekedése miatt a 

prioritások jelenleg a túlélés körül forognak. Emlékeztetett arra, hogy a 

felnőttoktatásnak és -képzésnek – különösen a kihívást jelentő 

helyzetekben – saját kalandvágyára és találékonyságára kell 

támaszkodnia. Hasonló hangnemben beszélt Shirley Walters, a dél-

afrikai University of Western Cape nyugalmazott tanára az 

egyenlőtlenségekről, a dél-afrikai politikákat befolyásoló hatalmi 

kapcsolatokról, és egy szélesebb körű menetrend mellett foglalt állást, 

amely foglalkozna a szegénységgel küzdő országokkal is. Uwe 

Gartenschlaeger, az Európai Felnőttképzési Szövetség elnöke a digitális 

világhoz, mint közjó egyik eleméhez való általános hozzáférés mellett 

kötelezte el magát. A fejlesztési együttműködés terén szerzett nagy 

tapasztalatára támaszkodva figyelmeztetett arra a lekezelő tendenciára 

is, amely keretében egész életen át tartó tanulásról beszélünk Európa, 

de csak alapfokú oktatásról a világ többi része estében: nem szabad 

eltérő koncepciókat képviselnünk arról, hogy számunkra mi a jó és 

mások számára mi a jó. David Atchoarena, az UNESCO egész életen 

át tartó tanulásért felelős intézetének igazgatója végezetül a 

felnőttoktatásra, mint az ellenállóképesség építésének a világ hátrányos 

helyzetű területein is hatékonyan alkalmazható eszközére irányította a 

figyelmet, és a COVID-19 felnőttoktatásra gyakorolt hatására reflektálva 

megemlítette az új eszközök szükségességét, ugyanakkor az olyan 

régebbi eszközök újbóli felfedezését is, mint például a közösségi rádiók. 

  



3. nap – 2020. október 8. 

Társadalmi befogadás és 
demokrácia 

 
 

 
Workshopok 
 
 

A konferencia két workshoppal zárult, az egyik a digitális 

polgárságról, a másik pedig a demokráciáról és az értékekről szólt. Az első 

a digitális átalakulás előnyeire és azon akadályaira összpontosított, amelyek 

különösen a hátrányos helyzetűek körében jelentkeztek: az alapvető digitális 

készségek és a médiaműveltség fontossága, a közösség építésének és az 

összetartozás érzése kialakításának szükségessége, valamint a hozzáférés 

központi fontossága egyaránt a megvitatott kérdések között szerepelt. A 

második workshop inkább arra fókuszált, hogy a felnőttoktatás hogyan segítheti 

elő a társadalom demokratizálódását a közterületekről és a tanulási terekről, az 

egyenlőségről mint értékről és a kritikai gondolkodásról, az együttműködésen 

alapuló tanulásról, valamint annak az online környezetben történő 

elősegítéséről folytatott vitákon keresztül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zárás 
Most is az Európai Bizottság feladata volt a 

konferencia lezárása: Markus Rester, az Oktatásügyi 

és Kulturális Főigazgatóság részlegvezetője 

megosztotta a résztvevőkkel a konferencia első 

eredményeit, és köszönetet mondott az EPALE 

közösségének, amely ezt lehetővé tette.  
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Az EPALE Közösségi Konferenciát több mint 3 800 néző kísérte 

figyelemmel, ami átlagosan napi 1250 felnőttoktatási szakembert 

jelent. A részvétel az első napon több mint 1700 nézővel tetőzött. 

Összesen több, mint 500 lájkot adtak és 464 hozzászólást írtak. 

 

 

A 3 nap alatt gyűjtött eredmények 
 

 1. NAP 2. NAP 3. NAP  ÖSSZESEN 

Nézők      

Lájkok      

Hozzászólások      

Workshopok 
résztvevői 

     

A nemzeti 
panelek 
résztvevői 

 
 
(Finnország: 
19, Belgium: 
18) 

 
 
(Németország: 32, 
Olaszország: 42, 
Montenegró: 39) 

   

 
 
 

 

 

 

Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, és külön köszönet a 

közösségünknek! Az EPALE Közösségi Konferencia 2020 hatalmas 

siker volt, amely gyümölcsöző és élénk vitát tett lehetővé a 

felnőttoktatás és felnőttképzés jövőjéről. 

E pozitív tapasztalatra építve 2021-re új konferenciát szervezünk. 

Addig is tartsuk a kapcsolatot az EPALE-platformon! 

  



EPALE Közösségi Konferencia 2020 

ELŐADÓK 
 
 
 
 

1. NAP 
 
 
 

 
Donald Clark oktatástechnológiával foglalkozó vállalkozó, vezérigazgató, egyetemi 
tanár, kutató, könyvíró, blogger és előadó. Vezérigazgatója és egyik alapítója volt az 
Epic Group Plc-nek, az Egyesült Királyság egyik piacvezető online tanulási 
vállalkozásának, amely 1996-ban tőzsdére, majd 2005-ben értékesítésre került. 
Amellett, hogy a Wildfire nevű, mesterséges intelligencián alapuló oktatási cég 
vezérigazgatója, Clark több oktatástechnológiai cégben is közreműködik befektetőként 
és tanácsadóként. 
Díjnyertes előadó, és nemrégiben jelent meg az AI for Learning (A mesterséges 

intelligencia a tanulásban) című könyve. 

 
 
 
 

Henrik Zipsane 2019 óta az Európai Múzeumi Akadémia igazgatója. Emellett a 
Linköpingi Egyetem örökségvédelmi tanulmányokkal és regionális fejlesztéssel 
foglalkozó vendégprofesszora és a Glasgow-i Egyetem Pascal 
Obszervatóriumának társszakértője, az Európai Kulturális Szakértői Hálózat 
munkatársa, valamint az Európai Bizottság és a svéd kormány szerződtetett 
kulturális és felnőttoktatási szakértője. Az utóbbi években végzett kutatásainak 
középpontjában elsősorban az örökségnek a regionális fejlesztés és az egész 
életen át tartó tanulás során történő felhasználásával kapcsolatos kérdések 
álltak. 

 

 

 

 

 
Joe Houghton az írországi Dublinban élő oktató. 2007 óta az UCD Smurfit MSc 
projektmenedzsment programjainak programigazgatója. Szabadúszó menedzsment-
tanácsadóként Joe rendszeresen képez és mentorál vállalatvezetőket. 
Joe rendszeresen együttműködik jótékonysági szervezetekkel, és több szervezet – 
többek között a Pieta House, a The Wheel – irányítótestületének igazgatója volt már, 
illetve jelenleg a Photolreland Foundation irányítótestületének igazgatója. 2019-ben 
jelent meg első könyve Streets of Dublin: A street photography guide (Dublin utcáin: 
utca fotózási útmutató) címmel jelent meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Drandić a Roda „Cselekvő szülők” reprodukciós jogi programjának 
vezetője Horvátországban, amely az anyasági gondozás oktatásával, 
támogatásával és minőségének javításával foglalkozik. A Rodánál végzett 
munkája mellett vezetőként és résztvevőként több Erasmus+ felnőttoktatási 
programban is tapasztalatot szerzett, beleértve a kevert oktatási tantervet és a 
mobilalkalmazások fejlesztését. Emellett Daniela a Human Rights in Childbirth 
nevű nemzetközi szervezet bizottságának tagja, és jelenleg a Dundee-i Egyetem 
anyai és csecsemő-egészségügyi mesterképzésének hallgatója. 
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Oliver Simko az egyedi gamifikációs megoldások létrehozásával foglalkozó Luducraft 
stúdió alapítója és vezető tervezője. A Luducrafts a Sygic, a Microsoft, a Telekom vagy 
az Erste Grouphoz hasonló ügyfeleknek teljesített több mint 70 projektjével Közép-
Kelet-Európa egyik legnagyobb gamifikációs ügynökségévé nőtte ki magát. 
Pályafutását 2014-ben kezdte az Enterprise Gamification Consultancy nevű szilícium-
völgyi startup gamfikációs tervező gyakornokaként, és azóta is folyamatosan azon 
dolgozik, hogy egy fokozottan elkötelezett világot hozzon létre, amely megváltoztatja 
az emberek tanulási szokásait, új szokásokat alakít ki, megkönnyíti a munkahelyi 
beilleszkedést, és aktívabb polgárokat eredményez. 

 
 
 
 
 
 
 

Celia Sokolowsky a mintegy 900 német felnőttoktatási központ 
ernyőszervezeteként működő Német Felnőttoktatási Szövetség (Deutscher 
Volkshochschul-Verband, DVV) projektvezetője, ahol az alapfokú oktatásra és a 
második nyelv elsajátítására vonatkozó digitális tanulási ajánlatok kidolgozásáért 
felel. Jelenlegi projektje a vhs-Lernportal (https://vhs-lernportal.de), amely a 
német mint második nyelv és az alapkészségek elsajátításával foglalkozó 
oktatási portál. Celia az Európai Hálózat az Alapkészségekért (EBSN) végrehajtó 
bizottságának tagja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Clara Centeno 2001 óta végez bizonyítékokon alapuló társadalmi-gazdasági kutatást 
az információs társadalom fejlődéséről, valamint az ikt és a digitális kompetenciák 
szerepéről a veszélyeztetett csoportok – többek között a migránsok, a veszélyeztetett 
fiatalok informális gondozói és a munkanélküliek – társadalmi-gazdasági 
befogadásában. Clara közreműködik a tartós ápolás-gondozást, a migránsok 
beilleszkedését, az ifjúságügyet, a digitális és társadalmi befogadást, valamint az 
oktatást érintő uniós politikák kidolgozásában. Jelenlegi kutatási tevékenysége a 
digitális kompetenciákra, a foglalkoztathatósághoz és a foglalkoztatáshoz szükséges 
digitális kompetenciákra, valamint a tanárok interkulturális kompetenciáinak 
fejlesztésére összpontosít. 

 
 
 
 
 

Bizonyítékokon alapuló oktató, tudományos szakember, a bizonyítékokon alapuló 
HRM-könyv szerzője, az Oktatók Fórumának alapítója és az EPALE nagykövete. 
Radek a felnőttkori tanulás hatékonyságát kutatja, különös tekintettel az online 
szinkron oktatás kérdésére. Társszerzője volt az érzékelt munkamenet-minőségi 
skálának, és vizsgálta a nyílt képzéseken részt vevő felnőttek motivációs 
tényezőit. Előadóként és szerzőként a felnőttoktatás területén végzett legújabb 
kutatások népszerűsítésére törekszik a gyakorló szakemberek körében, ezzel 
fejlesztve gyakorlati módszereiket és javítva a felnőttoktatás színvonalát 
Európában. 

  



EPALE Közösségi Konferencia 2020 

ELŐADÓK 
 
 
 
 

2. NAP 
 

 
 
 

Martina az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi 
Befogadás Főigazgatóságának vezető felnőttképzési és szakképzési szakértője. A 
szakképzésért, a tanulószerződéses gyakorlati képzésért és a felnőttoktatásért 
felelős szakpolitikai egységnél dolgozik, ahol a felnőttkori tanulásra vonatkozó 
európai cselekvési programért felelős. A Bizottsághoz való csatlakozása óta számos, 
a felnőttek alapkészségeinek fejlesztését célzó kezdeményezésen dolgozott, 
amelyek végül „a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek 
számára” című 2016-os tanácsi ajánláshoz vezettek. Szorosan figyelemmel kíséri a 
kompetenciafejlesztési pályák végrehajtását a tagállamokban. 

 

 

 

 

 
Graciela Sbertoli jelenleg az Európai Hálózat az Alapkészségekért (EBSN) 
főtitkára. 1982 óta dolgozik a felnőttoktatás és képzés területén. 
Norvégiát képviselte 2001–2005 között az Európai Bizottság Grundtvig 
munkacsoportjában, valamint 2006–2017 között a felnőttoktatás és -képzés 
nemzeti koordinátoraként. 2010-ben elindította az Európai Hálózat az 
Alapkészségekért szervezetet. Jelenlegi pozíciójában együttműködik a Bizottsággal 
és számos európai érdekelt féllel a kompetenciafejlesztési pályákról szóló 
kezdeményezés végrehajtásában. 
 

 
 
 
 

 

Christianne Fenech a Máltai Egyetem európai tanulmányok alapképzését, valamint 
európai gazdasági, politikai és jogi mesterképzését is elvégezte. Jelenleg az Oktatási 
és Foglalkoztatási Minisztérium kutatással, egész életen át tartó tanulással és 
foglalkoztathatósággal foglalkozó igazgatósága által indított „EU Agenda for Adult 
Learning in Malta” elnevezésű projekt végrehajtásáért felelős projektmenedzser. 
Emellett az igazgatóság által megvalósítás alatt álló egyéb projekteket is irányít és 
azokban közreműködik, nevezetesen a Profi-Train, a Back to Learning, valamint a 
Check In, Take Off (CITO) projektekben. 

 

 

 

 

 
Jaap Koot Hollandiában a globális egészségügy és trópusi orvoslás témakörében 
praktizáló orvos, aki közgazdász mesterdiplomával is rendelkezik. A Szociális 
Orvostudományi Tanszék vezető munkatársa és a Gröningeni Egyetemi Orvosi 
Központ (UMCG) globális egészségügyi programjának nyugalmazott dékánja. 
Jelenleg a tanszék kutatási koordinátora. Most épp a nem fertőző betegségek 
területén végez kutatásokat Délkelet-Ázsiában, korábban pedig az idősödő 
népesség egészségügyi ismereteinek bővítésére irányuló kutatásokat végzett 
Európában (IROHLA projekt).  
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Anne Tastula az Elm Magazine szerkesztője, és az egész életen át tartó 
tanulással foglalkozó finn alapítvány (KVS) médiaműveltségi projektfelelőse. A 
KVS-nél egy orvostanhallgatóknak szóló médiaműveltségi projektet vitt, ma pedig 
önkéntes munkát végez egy kutatásalapú, ám közérthető tudományos és 
egészségügyi cikkeket publikáló szervezetnél. Az általa létrehozott weboldal a 
2019. évi újságírói tevékenységéért elnyerte a Finn Újságírói Nagydíjat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Evensen a Fonix AS, a norvégiai szakmai rehabilitációs piac legnagyobb 
vállalatának oktatási és képzési igazgatója. 
Jan szociológia mesterfokozattal rendelkezik, és több mint 20 éve dolgozik a 
felnőttoktatásban. A Norvég Kompetencia+ program keretében különösen a munka 
világában szerzett alapkészségekkel, illetve a munka világában szerzett formális 
kompetenciákkal foglalkozik. Számos felnőttoktatási területen szerzett tapasztalatot, 
valamint olyan nemzetközi projektekben is közreműködött, mint az Erasmus+ és az 
EGT Norvég Alapok. 
 

 
 
 
 
 
 

Clare McNally az írországi National Adult Literacy Agency (NALA) ügynökség 
kommunikációs igazgatója. Ő felel a NALA kommunikációjáért. Ennek keretében 
többek között olyan nemzeti tudatosságnövelő kampányok irányítását végzi, 
amelyek arra ösztönzik az írás-olvasási nehézségekkel küzdő felnőtteket, hogy 
segítséget kérjenek; olyan online kampányokat irányít, amelyek felhívják a 
figyelmet a szülők fontos szerepére gyermekeik írás-olvasási készségeinek 
javításában; valamint olyan kampányokat vezet, amelyek hangsúlyozzák, hogy a 
stabil írás-olvasási készségek mennyire alapvető fontosságúak az egyes 
állampolgárok életkilátásai és az egyenlő társadalom fejlődése szempontjából. 

 

 

 

 

 
Jorge Diogo de Qliveira portugál és német nyelvből szerzett diplomát az 
Universidade do Minho egyetemen, és két évig dolgozott iskolai tanárként. 2002-ben 
önkéntes missziót vezetett Kelet-Timorba, ahol egy multidiszciplináris projekt 
keretében portugál nyelvet tanított színház, zene, tánc és IKT-módszerek 
segítségével. 
2003 óta foglalkozik felnőttképzéssel Profisousában, ahol 2005-ben megalapította a 
Harmadik Életkor Egyetemet, amelynek azóta is ő a koordinátora. Emellett 
koordinátorként közreműködik Profisousa Qualifica Központjában és a Europe Direct 
Információs Központban.  
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Koen belga kutató, oktató és író. 2018-ban Bill Gates a Global Teacher Prize 
keretében a világ egyik legjobb tanáraként nevezte meg. 2015-ben elindította a 
Kakuma projektet, amelynek keretében 6 kontinens 400 oktatója kínál ingyenes 
képzést afrikai menekülteknek Skype-on keresztül. 
Számos globális oktatási és képzési projektet is útjára indított, amelyek az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira összpontosítanak: ilyen például a 90 ország 100 000 
iskolájának részvételével zajló Climate Action Project. 
 

 
 
 
 
 
 

Jose Roberto 'Robbie' Guevara a felnőttoktatásban, a közösségi oktatásban és a 
népszerűsítő oktatásban széles körű tapasztalattal rendelkező oktató, aki a 
fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra és a globális állampolgári ismeretek 
oktatására összpontosít. Jelenleg az ausztráliai Melbourne-ben található Royal 
Melbourne Institute of Technology (RMIT University) nemzetközi fejlesztési 
tanszékének docense. Emellett a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács (ICAE) 
elnöke és az ázsiai és csendes-óceáni térséget képviselő Global Campaign for 
Education (GCE) igazgatótanácsának tagja. 

 
 
 
 
 
 
 

David Atchoarena 2018 áprilisa óta az UNESCO egész életen át tartó tanulásért 
felelős intézetének igazgatója. Korábban az UNESCO – felsőoktatással is foglalkozó 
– politikai és egész életen át tartó tanulási rendszerek főosztályának igazgatója volt. 
Az UNESCO előtt többek között évekig programspecialistaként, majd 
csoportvezetőként vett részt az International Institute for Educational Planning 
szervezet munkájában, később pedig a francia oktatási minisztérium egész életen át 
tartó tanulással foglalkozó nemzeti ügynökségénél projektvezetőként, valamint Saint 
Lucia pénzügyminisztériumának projektkoordinátoraként dolgozott. 

 
 
 
 
 

Shirley Walters a dél-afrikai University of Western Cape felnőttoktatási és 
továbbképzési tanszékének nyugalmazott tanára. 
Tudományos munkatárs és aktivista, jelenleg pedig a felnőttképzők, tudósok és 
aktivisták globális hálózatának, a PIMA-nak az elnöke, amely a felnőttképzéssel 
foglalkozik a nagyobb társadalmi és ökológiai igazságosságért. 
Leújabb könyvének címe, amelyet Astrid von Kotzéval együtt szerkesztett, 
Forging Solidarity: Popular Education at Work (Sense Publishers). 
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Uwe Gartenschlaeger történelmi, politológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott a 
berlini és a kölni egyetemen. Négy évig egy egyházi felnőttképzési szolgáltatónál 
dolgozott, ahol a megbékélés és a történelem témakörére szakosodott, majd 1995-
ben csatlakozott a DVV Internationalhez, a Német Felnőttoktatási Szövetség 
Nemzetközi Együttműködési Intézetéhez. Oroszországban országigazgatói, Közép-
Ázsiában és Délkelet-Ázsiában pedig regionális igazgatói pozíciót töltött be. 2019-től 
az Európai Felnőttképzési Szövetség (EAEA) elnöke és a DVV International 
igazgatóhelyettese. 

 
 
 
 
 
 
Timothy Ireland 1979 óta Brazíliában él. Jelenleg a brazil Joao Pessoa 
tartományban található Paraibai Szövetségi Egyetem posztgraduális oktatási, 
emberi jogi, állampolgársági és közpolitikai programjainak professzora, és az 
UNESCO ifjúsági és felnőttoktatási tanszékének vezetője. Fő kutatási területei a 
börtönökben folyó oktatáshoz és olvasáshoz, a digitális médiának az írni-olvasni 
tudás folyamatban való használatához, valamint az egész életen át tartó 
tanuláshoz és képzéshez kapcsolódó nemzetközi politikához kapcsolódnak. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maja Maksimovic a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karán belüli Pedagógiai 
és Andragógiai Tanszék adjunktusa. Jelenleg kutatási területe az oktatási, aktivista 
és művészi tevékenységek összefonódása, és igyekszik kritikus, megtestesült, térbeli 
és képzeletbeli elemeket beépíteni a cselekvés repertoárjába. Tagja az ESREA 
(European Society for Research of the Education of Adults) irányítóbizottságának, 
valamint az ESREA aktív demokratikus polgári szerepvállalással és felnőttoktatással 
foglalkozó hálózatának. 

 

 
 
 
 
 
Politológiát tanult, és 1984 óta tevékenykedik a felnőttoktatásban. 1996–2012 
között a Bécsi Felnőttoktatási Meidling Központ igazgatója, 2008–2012 között a 
bécsi oktatási tanácsadási hálózat igazgatója volt. 2012–2017 között az Európai 
Felnőttképzési Szövetség (EAEA) igazgatóságának tagja volt. 2014–2016 között 
az osztrák felnőttoktatási konferencia (KEBO) elnöke volt, 2016 óta az Európai 
Bizottság (DG EMPL) megbízásából a felnőttek készségeivel és felnőttképzéssel 
foglalkozó független szakértőként tevékenykedik. 
Emellett az évente három alkalommal online formában megjelenő Die 
Österreichische Volkshochschule kiadója.  
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Jelenleg az AUPEX Extremadurában működő, foglalkoztathatóságot célzó 
digitális kompetenciaprogramjának projektkoordinátora. Ezt megelőzően 13 évig 
dolgozott e-facilitátorként egy kisvárosban, és alapvető szerepet játszott a vidéki 
térségekben és marginális környékeken élők egész életen át tartó tanulási 
projektjeiben, amelyek középpontjában a társadalmi, illetve munkaerőpiaci 
integráció és a polgári szerepvállalás állt. 2018-ban az All Digital Awards legjobb 
e-facilitator döntőse volt. Proaktív hozzáállással dolgozott marginalizált 
csoportokkal (munkanélküliek, migránsok és kirekesztés veszélyének kitett 
csoportok), segítve a digitális szakadék szűkítését. 

 
 
 

 

 
 

Laurentiu Bunescu digitális oktatási programokért felelős vezető a Fundația EOS 
România nonprofit szervezetnél, melynek célja, hogy áthidalja a digitális szakadékot 
Romániában azzal, hogy a technológia használatával segít az embereknek a bennük 
rejlő potenciál kiaknázásában. 
Laurentiu határozottan kiáll a digitális készségek és a digitális technológiák megfelelő 
használata mellett a jobb foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az oktatás és 
a jólét érdekében. Több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik: több 
multikulturális, nemzetközi projektet és kampányt vezetett, illetve vállalt azokban 
aktív szerepet a digitális befogadás, a digitális kompetenciák és az ikt-oktatás 
területén. 

 

 
 


