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Wat is EPALE?
EPALE is een laagdrempelig digitaal platform waar iedereen die zich bezig houdt
met het leren van volwassenen in Europa, elkaar vindt, kennis deelt en ideeën
opdoet. EPALE is een afkorting van ‘Electronic Platform of Adult Learning in Europe’.
Ben je actief in de volwasseneneducatie als docent, begeleider, coach, vrijwilliger,
beleidsmaker, onderzoeker of journalist? Dan is EPALE echt iets voor jou!
De Europese Commissie wil met de financiering van EPALE de kwaliteitsverhoging
van de volwasseneneducatie in Europa stimuleren. Het project wordt uitgevoerd
door EACEA, het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en
cultuur. Samen met de leden van EPALE in je eigen land maak je deel uit van een
Europese gemeenschap. Je wisselt ervaringen en kennis uit met collega’s uit andere
Europese landen die allemaal op hun eigen manier bouwen aan meer kwaliteit in
het onderwijs voor volwassenen.

One-stop site
Op EPALE maak je kennis met collega’s uit heel Europa. Je vindt er het laatste
nieuws uit de wereld van de volwasseneneducatie, maar ook goede voorbeelden uit
de praktijk, recente beleidsontwikkelingen, leermaterialen, onderzoeksrapporten,
blogs en nog veel meer. Met een handige partnerzoekfunctie vind je snel potentiële
projectpartners of gelijkgestemden.
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Meertalig
EPALE is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen. Er zijn 30 nationale onder
steuningsdiensten (NSS) in heel Europa. Elke NSS blijft in nauw contact met de
belangrijkste spelers van de volwasseneneducatie in eigen land. Ze publiceren het
nieuws uit de sector, interessante evenementen, materialen en blogs. De EPALEleden kunnen ook altijd bij hen terecht met bijdragen of vragen in de eigen taal.

Hallå

Hello
Sveiki
Hallo
Bonjour
Ciao
Hola

Здравей
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Wat heb je aan EPALE?
Je wordt lid van een Europese community op het gebied van
volwasseneneducatie
Samen met de leden van EPALE in Nederland maak je deel uit van een Europese
gemeenschap. Je wisselt ervaringen en kennis uit met collega’s uit andere
Europese landen die allemaal op hun eigen manier bouwen aan meer kwaliteit in
het onderwijs voor volwassenen.

Je vergroot je internationale professionele netwerk
Met EPALE praat je over je werk en passie met mensen uit je eigen land of
elders in Europa. Je legt hen een idee voor om het te bekijken vanuit meerder
invalshoeken. En wie weet vind je zo wel de perfecte partner om samen een
project te beginnen!

Je bereikt een breder publiek
Ben je een blogger die een mening over volwasseneneducatie wil delen? Een
onderzoeker die een paper over een nieuwe methode heeft geschreven? Een
beleidsmaker met een boeiend voorstel? Of een docent die best practices, een
evenement, een nieuwsbericht of informatie wil delen waarin collega’s mogelijk
geïnteresseerd zijn? EPALE biedt je meteen een podium.
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Je hebt toegang tot een grote kennisdatabank
Deelnemers aan EPALE hebben toegang tot meer dan 1.000 kwaliteitsbronnen
die betrekking hebben op volwasseneneducatie. De community zorgt er zelf voor
dat deze database continu blijft groeien.

Je blijft op de hoogte
EPALE houdt je op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de
branche in jouw eigen land en in Europa.
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Hoe doe je mee?
Als je gebruik wil maken van alle mogelijkheden die EPALE biedt, dan hoef je je
alleen maar aan te melden op het platform.

Maak een EPALE-profiel aan
Maak het gemakkelijker om te netwerken en contact te
leggen met collega’s en andere leden op het platform.
Maak een profiel aan en neem daarin zoveel mogelijk
informatie op. Vertel de community wat je professionele
ervaring is en wat je interesses of huidige projecten zijn.

Deel je gedachten
Als je graag blogs schrijft, horen we graag je mening over
verschillende onderwerpen. Met een paar muisklikken
vraag je toestemming om je blog te publiceren. Ga op de
website van EPALE naar ‘Blog’ om aan de slag te gaan.
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Doe mee aan discussies

......

......

EPALE heeft uitgebreide themagebieden met forums,
statistieken en prikkelende stellingen. Dit bevordert
de samenwerking met en tussen collega’s. Op de
themapagina’s kan je informatie geven en vinden
gelijkgestemden elkaar.

Wees gul met je kennis
Heb je interessante informatie? Nieuws over een
nieuwe methode of een aankomend evenement over
volwasseneneducatie? Deel deze informatie op EPALE.
Binnen enkele minuten kun je nieuwe content op het
platform plaatsen en doorgeven aan je collega’s. Ga
op de website naar ‘Activiteiten’ of kijk onder ‘Nieuws’,
‘Materialen’ of ‘Evenementen’. Deel!

EC-04-14-668-EN-C

Ga voor meer informatie naar de website:
https://ec.europa.eu/epale/nl
of neem contact met ons op via:
epale@cinop.nl
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