
EPALE – Elektronická platforma 
vzdelávania dospelých v Európe





Iniciatíva EPALE

• Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe,
• iniciatíva Európskej komisie, ktorá spája komunitu vo vzdelávaní dospelých v 

Európskej únii,

• viacjazyčná otvorená členská komunita pre:
• vzdelávateľov dospelých,
• lektorov ďalšieho vzdelávania,
• andragógov,
• kariérových poradcov,
• výskumníkov, 
• akademických pracovníkov,
• tvorcov politík a ostatných odborníkov vo vzdelávaní dospelých v Európe.



Iniciatíva EPALE

• EPALE – vznik v roku 2014

• aktuálne viac ako 123 000 registrovaných užívateľov 

• EPALE Slovensko →  Národná podporná služba EPALE Slovensko/ŠIOV

• EPALE Slovensko →  viac ako 1 400 registrovaných užívateľov 

• regionálna pôsobnosť prostredníctvom spolupráce s tímom ambasádorov 
EPALE v regiónoch (BA, BB, PO) 

• súčasť programu ERASMUS+



Iniciatíva EPALE

• dôveryhodný zdroj aktuálnych informácií, zdieľanie príkladov dobrej praxe v 
oblasti vzdelávania dospelých (široká škála funkcií pre registrovaných 
používateľov EPALE), 

• súčasť programu ERASMUS+,

• obsahuje 32 jazykových mutácií vrátane slovenskej

• každá jazyková mutácia má jedinečný obsah



Pridaná hodnota platformy

• môžete uverejňovať vlastný obsah, a to formou: blogu, správy, zdroja alebo 
podujatia

• vyhľadávať informácie a partnerov z oblasti vzdelávania dospelých

• registrácia na EPALE je nevyhnutnou podmienkou k aktívnemu využívaniu 
funkcií a prepojení na komunitárny program ERASMUS+, 



Európsky rozmer 

• otvorené členstvo;

• viacjazyčný obsah vrátane najlepších postupov, správ, vývoja politiky, 

blokových príspevkov, podujatí a zdrojov;

• možnosť vyhľadávať v celoeurópskom kalendári podujatí, ktoré by mohli 

zaujímať odborníkov na vzdelávanie dospelých;

• obsah, ktorý určujú používatelia; 



Užitočné funkcie 

• používatelia môžu identifikovať, hodnotiť a podeliť sa o zaujímavé a relevantné 

materiály, nástroje a zdroje;

• vyhľadávacia databáza partnerov, ktorá vám umožní nájsť používateľov EPALE 

so záujmom o celoeurópsku spoluprácu;

• adresár používateľov, pomocou ktorého môžete vytvárať siete a nadväzovať 

kontakty s odborníkmi na vzdelávanie dospelých z celej Európy;

• priestory na spoluprácu



Príprava, spolupráca a diseminácia v rámci programu  
ERASMUS + 

1. Ako si vytvoriť profil organizácie na EPALE 

2. Vyhľadávanie partnerov pre projekty 

3. Výzva pre potenciálnych partnerov projektu 

4. Spolupracovať prostredníctvom Priestoru pre ERASMUS+ (Erasmus+ space)

5. Diseminácia odborných výsledkov projektov (prostredníctvom článkov)



Ako vytvoriť profil organizácie na EPALE? 



Ako nájsť partnera do projektu?



Ako vytvoriť žiadaný profil partnera?



Priestor pre ERASMUS+



Priestor pre ERASMUS+



Funkcie Priestoru pre Erasmus+

• Prehľad 

• Novinky

• Podujatia

• Dokumenty 

• Diskusie 

• Zoznam členov 

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/request-your-eramusspace-now


Diseminácia odborných výstupov 
projektu 

• Blog

• Správa

• Podujatia

• Centrum zdrojov 



Ďakujeme za pozornosť.

Ing. Monika Drinková, monika.drinkova@siov.sk

Mgr. Peter Maľa, PhD., peter.mala@siov.sk

EPALE Slovensko

www.epale.sk
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