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Masz pomysł na temat? Prowadzisz ciekawy projekt? Opisz go na EPALE! Pomożemy go wypromować!

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić:

• podpowiadamy, jak korzystać z EPALE

• pomagamy zamieszczać artykuły 

   i materiały na platformie

• wspieramy Cię redakcyjnie i proponujemy 

   atrakcyjne rozwiązania graficzne

• promujemy Twoje treści w internecie

• tłumaczymy wybrane teksty na język 

   angielski, niemiecki i francuski, 

   aby docierać do nowych odbiorców

Wsparcie Krajowego Biura EPALE

Zarejestrowani użytkownicy EPALE mogą 

brać udział w bezpłatnych wydarzeniach 

przygotowywanych przez Krajowe Biuro 

EPALE. Są to seminaria tematyczne 

organizowane w różnych miastach Polski 

i webinaria dostępne dla każdego online. 

Nagrania z wszystkich webinariów można 

obejrzeć na EPALE.

Co roku członkowie naszej społeczności 

spotykają się na Forum Edukacji Dorosłych.

Wydarzenia EPALE

• komentować treści innych użytkowników

• brać udział w bezpłatnych wydarzeniach

• prowadzić dyskusje z użytkownikami

• konsultować się z ekspertami 

   w wybranej dziedzinie

• publikować ogłoszenia o poszukiwaniu 

   partnera do projektu

• publikować własne artykuły

Dzięki rejestracji możesz:

Zarejestruj się na EPALE!

blog: autorskie artykuły, wywiady, 

case studies publikowane przez 

użytkowników

aktualności: newsy, ogłoszenia

bibliotekę materiałów: scenariusze 

zajęć, raporty badawcze, artykuły 

z czasopism, prezentacje, nagrania 

z webinariów, podcasty

kalendarz: informacje o wydarzeniach 

skierowanych do specjalistów 

w obszarze edukacji dorosłych, 

organizowanych w całej Europie

wyszukiwarkę partnerów: narzędzie

do wyszukiwania instytucji i organizacji 

zajmujących się edukacją dorosłych, 

które można wykorzystać 

do nawiązywania kontaktów 

i prowadzenia wspólnych projektów

Co znajdziesz na platformie?

.Platforma jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatnew Polsce i w Europie. 
poszukują nowych rozwiązań oraz są chętne do nawiązania kontaktu z innymi edukatorami 
dyskusje, dzielić się doświadczeniem, rozmawiać na temat warsztatu swojej pracy. To osoby, które 
Społeczność EPALE tworzą ludzie, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, prowadzić 
inspiracje, propozycje nowych metod nauczania oraz sposoby motywowania dorosłych do nauki. 

to miejsce, gdzie edukatorzy osób dorosłych, szkoleniowcy i trenerzy mogą znaleźć Platforma EPALE
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