
 

   

 

On-line platforma určená  
európskej komunite vzdelávania dospelých v prevádzke 

 

Vďaka tomu, že Európska komisia sprístupnila najnovšiu verziu EPALE portálu, budú mať tistícky 

odborníkov pracujúcich v sektore vzdelávania dospelých prístup k novinkám, udalostiam a sieti kontaktov 

na svojich kolegov z celej Európy. 
 

Do prevádzky bola práve spustená druhá verzia platformy EPALE (the Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe) dostupná zatiaľ prevažne v anglickom jazyku. Je určená organizáciám a osobám 

zaoberajúcim sa vzdelávaním dospelých a dospelým učiacim sa, ktorým ponúka mnoho nových 

funkcionalít vrátane kalendára podujatí či tzv. newsroom. 
 

Newsroom bude prinášať príklady dobrej praxe, informácie o aktuálnom vývoji v oblasti relevantných 

politík a možností, ako získať finančné zdroje určené profesionálom pôsobiacich v sektore vzdelávania 

dospelých. 
 

Užívatelia, ktorí sa zaregistrujú k odberu informačných letákov, budú priamo do svojich elektronických 

schránok dostávať EPALE newsletter, pričom sa budú môcť zapojiť do EPALE konverzácií prebiehajúcich na 

sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Twitter, kde môžete EPALE tiež nájsť, čo zabezpečí vzájomné 

prepojenie odborníkov z celej Európy. 
 

Kalendár podujatí umožní profesionálom získať informácie o pripravovaných konferenciách a vzdelávacích 

aktivitách, užívatelia si budú môcť podujatia vyhľadávať podľa témy, dátumu či miesta konania.  
 

V priebehu nadchádzajúcich týždňov budú spúsťané verzie vo všetkých 24 jazykoch EÚ. Čoskoro tu nájdete 

aj slovník pojmov zo sektora vzdelávania dospelých, ako aj ďalšie funkcie vrátane užívateľských profilov, 

„pools“ a zdrojového centra sprístupňujúceho užívateľom aktuálne zdroje týkajúce sa vzdelávania 

dospelých. 
 

Kľúčovým prvkom, ktorý bude obsahovať ďalšia verzia spustená do prevádzky v druhej polovici budúceho 

roka, bude funkcia vyhľadávania partnerov a fórum, ktoré umožnia návštevníkom EPALE portálu 

skontaktovať sa a zdieľať odborné znalosti s partnermi z celej Európy. 
 

Poznámka: 

EPALE je iniciatíva financovaná Európskou komisiou. Elektronická platforma je najnovším prínosom EÚ k dlhodobému záväzku 

podpory vysokej kvality vzdelávania dospelých v Európe. Portál sa buduje pre potreby učiteľov, školiteľov/lektorov 

a dobrovoľníkov, ako aj tvorcov politík, výskumných  a akademických pracovníkov pôsobiacich v sektore vzdelávania dospelých. 

Vývoj EPALE portálu je riadený EK a manažovaný Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru. Jeho dodanie 

zabezpečujú Centrálne podporné služby, ktoré bude čoskoro  podporovať sieť Národných podporných služieb: 

www.ec.europa.eu/epale . 

https://www.facebook.com/EPALE.EU
https://www.linkedin.com/company/5263192?trk=hp-feed-gorilla-suggestedsearch1-companytext
https://twitter.com/EPALE_EU
http://www.ec.europa.eu/epale


 

   

 
 

EPALE na sociálnych sieťach: 
 

1. TWITTER (@EPALE_EU) 

Are you an #adultlearning professional in Europe? The latest update to @EPALE_EU is now live at 

ec.europa.eu/epale! 

 

2. LINKEDIN  
Are you an adult learning professional in Europe? The latest update to the new @EPALE (ePlatform for Adult 

Learning in Europe) website is now live at ec.europa.eu/epale! 

 

3. FACEBOOK (www.facebook.com/EPALE.EU) 
Are you an adult learning professional in Europe? 

The latest update to EPALE, the @European Commission's new platform for @Adult Learning in Europe, is now 

live! Sign up to the newsletter for updates: ec.europa.eu/epale. 

#adultlearning #adulted 

 

4. GOOGLE+ 

Are you an adult learning professional in Europe? 

The latest update to the +European Commission's new EPALE website is now live! Sign up to the newsletter for 

updates: ec.europa.eu/epale. 

#adultlearning #adulted 

 

http://ec.europa.eu/epale
https://www.linkedin.com/company/eplatform-for-adult-learning-in-europe-epale-?trk=hp-feed-gorilla-suggestedsearch1-companytext
http://ec.europa.eu/epale
http://ec.europa.eu/epale
http://ec.europa.eu/epale

