




 Źródło informacji o edukacji dorosłych i wydarzeniach dla kadry edukacji    

dorosłych zarówno w Polsce jak i w całej Europie  

 Możliwość publikowania treści i zasobów oraz komentowania treści 

 Publikowanie informacji o organizowanych wydarzeniach 

 Baza raportów, analiz i ustawodawstwa związanego z edukacją dorosłych 

 Wyszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych 

 Inspiracja przy pisaniu projektów programu Erasmus+ i w ramach innych 

programów 



PUBLIKACJE 

Artykuły 

Informacje o 
szkoleniach, 
konferencjach dla 
edukatorów dorosłych 

Najnowsze 
informacje Publikacje w PDF, prezentacje, 

nagrania z webinarów, linki 

+ 

Krótki opis 



GRUPY DYSKUSYJNE  

– SPOŁECZNOŚCI PRAKTYKÓW 

 Pogromcy mitów rozwojowych 

 HR Lab 

 Ewaluacja zorientowana na użyteczność 

 Jak robić eLearning, Webinary i efektywnie szkolić przez internet? 

 Edukacja w działaniu 

 Laboratorium inspiracji andragogicznych 



Możliwość tworzenia              

i przyłączania się do 

Społeczności 

praktyków  

(Communities of 

practice) 



WYDARZENIA 
 

 

 

 Seminaria EPALE 

 
 

 III Forum Edukacji  

   Dorosłych 
 

   21 listopada 2018r. 

   Warszawa 



WEBINARIA EPALE  
(nagrania dostępne na EPALE) 

 

• Ewaluacja nie musi być nudna!   

• Wiarygodność trenera – by wizerunek szedł w parze z wiedzą merytoryczną 

• Nowoczesne technologie w aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

• Zintegrowany system kwalifikacji – zalety, możliwości, perspektywy 

• Wszystko co chcielibyście wiedzieć o europejskiej polityce uczenia się  

dorosłych, ale baliście się zapytać 

• Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe  

                                                                           I wiele, wiele innych… 



EPALE 

Dostęp do ponad 44 000 

użytkowników w całej Europie,      

w tym ponad 2 400 w Polsce 
 

Ok. 12 000 unikalnych wejść 

na stronę miesięcznie 

 



PUBLIKOWANIE TREŚCI NA BLOGU 

Aby opublikować artykuł na blogu, należy wybrać z menu zakładkę blog 



a następnie wybrać „ZAPROPONUJ WPIS NA BLOGU” (prawy górny róg strony). 



 

Po otwarciu nowego 

panelu w zakładce 

„Zawartość” należy 

wpisać tytuł oraz treść 

artykułu (Korpus).  

 
Istnieje możliwość formatowania 

tekstu, umieszczania linków, 

dodawania zdjęć („dodaj 

media”). 



Artykuł na Platformie będzie wyświetlał się również w formie skróconej na liście artykułów 

(tytuł i streszczenie). 

Na tym etapie należy wybrać „Edytuj streszczenie” i wprowadzić treść w okienko 

„Podsumowanie” (lead artykułu lub jego streszczenie).  

 



W zakładce „Metadata” wybieramy język, w jakim artykuł zostanie opublikowany  

oraz tagi - do wyboru z rozwijanej listy.  

 

Zakładka „Pokaz slajdów” ingeruje już w strukturę graficzną Platformy i dedykowana jest osobom zarządzającym stroną.  



Następnie możemy sprawdzić, jak nasz artykuł będzie się wyświetlać na stronie. 

Wybieramy „Podgląd”. Jeśli nie mamy uwag, na zakończenie wybieramy „Zapisz”. 

 

Artykuł zostanie zapisany w panelu administracyjnym i po wstępnej weryfikacji 

zostanie opublikowany przez pracowników Krajowego biura EPALE.  

 

 



KRAJOWE BIURO EPALE 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
  

ZESPÓŁ: 
Iwona Buks               ibuks@frse.org.pl   
Justyna Bednarz      jbednarz@frse.org.pl 
Beata Jurkowicz      bjurkowicz@frse.org.pl  
Małgorzata Dybała    mdybala@frse.org.pl  
Karolina Milczarek   kmilczarek@frse.org.pl  

KONTAKT: 
 

tel.:   22 46 31 063 
e-mail:  epale@frse.org.pl 

mailto:ibuks@frse.org.pl
mailto:jbednarz@frse.org.pl
mailto:bjurkowicz@frse.org.pl
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https://www.facebook.com/epalepolska 



ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ 

EPALE 

 

https://ec.europa.eu/epale/pl  

https://ec.europa.eu/epale/pl
https://ec.europa.eu/epale/pl

