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EPALE – Elektronická platforma 
vzdelávania dospelých v Európe 

• viacjazyčná komunita pre odborníkov v oblasti 
vzdelávania dospelých 
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Pre koho je EPALE? 
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Zameriava sa skôr na poskytovateľov a 
organizátorov vzdelávania dospelých než na 
samotných účastníkov vzdelávania 

• odborníci z oblasti vzdelávania:  učitelia, školitelia, 
dobrovoľníci, výskumníci, akademici, študenti, asociácie, 
organizácie, tvorcovia politík, zástupcovia médií a 
odborníci, ktorí pôsobia v odvetví vzdelávania dospelých v 
celej Európe 

 

• projekty a projektové partnerstvá už 
financované/hľadajúce zdroje financovania 



EPALE členstvo 
 
Registrácia  
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• Newsletter 

• prístup k interaktívnym funkciám v rámci komunity 

• možnosť hodnotiť obsah 

• zúčastňovať sa diskusií a iniciovať nové diskusie 

• navrhovať témy blogov a priamo komentovať blogy 

• prispievať na fóra, vytvárať nové fóra 

• vyhľadávanie partnerov 

• zverejniť vami organizované konferencie, kurzy a semináre 
a rozvíjať profil vášho projektu v rámci celej EÚ cez 
kalendár EPALE. 

 



EPALE členstvo 
 
Registrácia  
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• Prostriedky na oficiálne a neformálne vyhľadávanie 
partnerov pomocou funkcií „kontaktujte ma“ a „sledujte 
ma“ 

 

• Profily celoeurópskych používateľov s prepojeniami na 
kľúčové zainteresované strany a členov komunity, 
partnerov v iných krajinách a pod. 



EPALE členstvo 
 
Registrácia  
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• Ako sa môžete zaregistrovať? 

 

• Môžete si zvoliť osobné používateľské meno a heslo.  

 

• Po prihlásení - automatický registračný e-mail so žiadosťou 
o potvrdenie adresy. Po potvrdení budete môcť využívať 
všetky časti webovej lokality. 





Nástroje EPALE 

• Novinky/ Správy - najnovšie správy o vzdelávaní dospelých 

• Blogy – tematické blogy, prípadové štúdie z projektov 

• Kalendár podujatí 

• Centrum/knižnica zdrojov 

• Diskusné fórum 

• Slovník pojmov 

• Vyhľadávanie partnerov na vytvorenie siete, výmenu osvedčených 

postupov a tvorbu spoločných projektov 
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Nástroje EPALE 
 
Centrum zdrojov 

úložisko zdrojov/dokumentov z oblasti vzdelávania 
dospelých: 

 

• Pedagogické materiály 

• Výsledky výskumov 

• Štúdie 

• Štatistiky 

• Správy 

• Monografie 

• Odborné články 
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Nástroje EPALE 
 
Vyhľadávanie partnerov / adresár 
používateľov 
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• vymieňanie si nápadov, metód a osvedčených postupov, 
vytváranie príležitostí pre sieťovanie, vytváranie 
projektových partnerstiev s jednotlivcami alebo 
organizáciami v sektore vzdelávania dospelých v Európe 

 
 
• O funkcii vyhľadávania partnerov 

 
 
• Blog – Vyhľadávanie partnerov na platforme EPALE 

 
• video návody 
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Vyhľadávanie používateľov 





Vyhľadávanie 





Pridajte svoju organizáciu 



Multilingválna platforma 
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• Ak chcete prispieť vhodným materiálom k niektorej z 
piatich tém platformy EPALE, napríklad zaujímavými 
novinkami, článkami, správami, podujatiami alebo zdrojmi, 
pošlite e-mail s informáciami na adresu 
info.epale@nuczv.sk. 

 
• Pozn.: Ak je váš projekt financovaný v rámci programu celoživotného 

vzdelávania alebo programu Erasmus+, výsledky projektu by ste mali nahrať 
na Platformu šírenia programu Erasmus+ a na platforme EPALE zverejniť 
prepojenie na tieto výsledky 
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http://ec.europa.eu/epale/ 
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EPALE Slovensko 

@EPALE_SK 

info.epale@nuczv.sk 

http://ec.europa.eu/epale/
https://www.facebook.com/EPALE.SK?fref=ts
https://twitter.com/EPALE_SK
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Video: Prečo práve EPALE? 
http://bit.ly/preco_prave_EPALE  

Video: Projekt EPALE 
http://bit.ly/Projekt_EPALE 
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