
EPALE
 Krátky sprievodca príležitosťami dostupnými na EPALE



Obsah

03 Čo je to EPALE?

04 Čo si z toho odnesiete?

06 Vzdelávacie projekty

07 Komunita EPALE 



Čo je to EPALE?
Platforma EPALE je veľmi užitočná stránka pre každého, kto sa pohybuje v odbore vzdelávania 
dospelých. Financuje ju Európska komisia a jej cieľom je zvýšiť štandard celoživotného vzdelávania 
naprieč Európou prostredníctvom interakcie profesionálov z oblasti vzdelávania dospelých.

Naším cieľom je vybudovať mnohojazyčnú online komunitu postavenú na širokej škále kvalitných 
vzdelávacích zdrojov, správ, podujatí a nástrojov.

EPALE vzniklo za účelom vybudovania priestoru, kde si môžu profesionáli z oblasti vzdelávania 
dospelých navzájom pomôcť pri svojej práci výmenou znalostí, skúseností a osvedčených postupov. 
Stránka poskytuje mnoho užitočných nástrojov; medzi ne patrí napríklad:

• Kalendár podujatí
• Slovník odborných pojmov
• Najnovšie správy zo sveta vzdelávania dospelých
• Knižnica zdrojov
• Priestor na diskusiu

Na platforme si môžete vymieňať učebné materiály, zdroje, nápady a osvedčené postupy s odborníkmi z 
celej Európy. Stránka k tomu poskytuje aj možnosť vyhľadávania partnerov, ktorá vám umožňuje 
nadviazať kontakty, vymieňať si informácie a tvoriť spoločné projekty.

vyhľadávaj informácieVzdelávaj sa zdieľaj vedomosti
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Čo si z toho odnesiete?
EPALE môže vašej práci v odlasti vzdelávania dospelých pomôcť viacerými spôsobmi:

Zdieľanie vedomostí

EPALE poskytuje používateľom priestor diskutovať o mnohých dôležitých témach. To im umožňujú 
diskusné fóra, systém komentovania, hodnotenia, ankiet a sledovania aktivity iných používateľov.

Čerstvé novinky

EPALE je najlepšie miesto na zisťovanie noviniek z diania ohľadom vzdelávania dospelých v Európe. 
Pravidelné spravodajstvo profesionálov informuje o osvedčených postupoch, nových politikách i 
príležitostiach v získavaní dotácií.

@

NEWSLETTER NEWSROOM RESOURCES
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Profesionálny rozvoj

Kalendár podujatí vám pomôže dozvedieť sa včas o konferenciách a možnostiach výcviku.

Poskytuje vám šancu zverejniť informácie o svojom seminári, konferencii k projektu, kurze a informovať 
o svojich aktivitách naprieč EÚ. Rovnako sa môžete zúčastniť podujatí iných organizácií, čo vám môže
pomôcť aj pri vašom vlastnom projekte.

Zdroje vysokej kvality

Centrum zdrojov EPALE môžete využiť na vyhľadávanie osvedčených postupov, andragogických 
materiálov, výskumných údajov atď., čo vám príde vhod pri tvorbe projektu alebo novej politiky.

Rôzne interaktívne vlastnosti vám umožnia vyhľadať osvedčené postupy od mnohých profesionálov z 
celej Európy a vytvárať ankety.

Nadviazanie partnerstva

Stránka ponúka možnosť vyhľadávania partnerov v prípade, že by ste chceli nadviazať novú spoluprácu.

EVENT
CALENDAR

BLOG
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Vzdelávacie projekty 

Ako mi EPALE pomôže v mojom Erasmus+ projekte?

Jednou z kľúčových priorít programu Erasmus+ je modernizácia a zlepšovanie vzdelávania dospelých 
prostredníctvom spolupráce s inými odvetviami. 

Ak je váš projekt financovaný prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania alebo programu 
Erasmus+, bude nahraný na platformu Erasmus+, kde sa naň EPALE bude môcť odkazovať.

Všetky projekty z oblasti vzdelávania dospelých môžu svoje zdroje poskytnúť na priame publikovanie v 
knižnici EPALE alebo na platforme zverejniť odkaz na svoju webovú stránku.
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Komunita EPALE
Chcete sa o platforme dozvedieť viac?

Ako používateľ budete môcť zanechávať komentáre k blogom, diskutovať na fórach, či vytvárať nové 
fóra a diskusie.

Vytvorenie nového profilu zaberie len zopár minút.

Zaregistrujte sa už dnes!

http://ec.europa.eu/epale/en/user/register
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For more information, contact epaleuk@uk.ecorys.com, 0121 212 8930

@EPALE_UK Adult Learning in the UK

https://twitter.com/epale_uk
https://www.facebook.com/EPALE.UK?fref=nf



