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Czym jest EPALE? 

• Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa 
dedykowana specjalistom zajmującym się tematyką uczenia się 
dorosłych 

 
• Uruchomiona oficjalnie 1 października 2014 
 
• Finansowana w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja 

dorosłych 
 

• Tematy i grupy docelowe są takie same jak w programie 
Grundtvig i Erasmus+ Edukacja dorosłych oraz dodatkowo 
doskonalenie zawodowe (CVET) 

 
• Bezpłatna i ogólnodostępna 
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EPALE – cele 

• integracja europejskiej społeczności specjalistów  
    zajmujących się uczeniem dorosłych – umożliwienie 

nawiązywania kontaktów i wymiany informacji 
 

• wsparcie rozwoju organizacji edukacji dorosłych                     
i kompetencji kadry w tym obszarze, a w efekcie poprawa 
jakości działań w sektorze 

 

• wsparcie tworzenia bazy zasobów edukacyjnych  
     w obszarze edukacji dorosłych 
 

• wsparcie rozwoju strategii i działań zwiększających 
uczestnictwo dorosłych w uczeniu się i zwiększenie 
świadomości w tym obszarze 
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EPALE – adresaci 

Osoby zajmujące się tematyką uczenia się dorosłych: 

• Specjaliści w tym obszarze (szkoleniowcy, nauczyciele, naukowcy, 
pracownicy NGOs, doradcy zawodowi itd.) 

• Decydenci 

• Pracownicy instytucji kultury 

• Wolontariusze 

• Inne osoby działające na rzecz uczenia się dorosłych 
 

• Dziennikarze 



Finansowane przez  
program Erasmus+ 
Unii Europejskiej 

EPALE - zawartość 

• Kalendarz wydarzeń organizowanych w Europie w obszarze  
uczenia się dorosłych (konferencje i seminaria, kursy dla kadry) 

• Aktualności w obszarze edukacji dorosłych 

• Biblioteka materiałów w obszarze uczenia się dorosłych:  
dokumenty strategiczne, analizy, raporty z badań, artykuły 

• Blog 

• Poszukiwanie partnerów (od 1 czerwca 2015!) 

• Tematycznie fora dyskusyjne (wkrótce) 

• Glosariusz (wkrótce) 

• Strony krajowe (NSS Pages) 
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EPALE – wdrażanie 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego – zarządzanie, kontrakt z CSS i NSS 

Centralne Biuro EPALE (Central Support Service - CSS)  

– strona techniczna, administracja  

Krajowe Biuro EPALE (National Support Service – NSS) w krajach  
Europy biorących udział w projekcie, w tym w Polsce:  

•Promocja platformy w Polsce 

•Wsparcie CSS 

•Tłumaczenie treści 

•Tworzenie krajowej sieci interesariuszy 

•Wsad merytoryczny na platformę 
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Witryna internetowa EPALE 
http://ec.europa.eu/epale 



Finansowane przez  
program Erasmus+ 
Unii Europejskiej 

EPALE – Rejestracja 
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EPALE – Strony krajowe 
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EPALE – Dodawanie treści 

Użytkownicy EPALE mogą dodawać następujące  

treści: 
 

• Wydarzenia do Kalendarza 

• Zasoby do Biblioteki materiałów 

• Wpisy na Blogu 

• Aktualności 

• Informacje w sekcji Wyszukiwanie partnerów 

• Komentarze i oceny 
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EPALE 
Kalendarz wydarzeń (1) 

 Typy wydarzeń: 
 

• Konferencje dotyczące edukacji dorosłych 

• Wydarzenia związane z rozwojem zawodowym kadry edukacji 
dorosłych (kursy, szkolenia, seminaria, staże) 

 

• Ogólnoeuropejskie  

• Krajowe 
 

 

Możliwość wyszukiwania (m.in. kraj, data, typ wydarzenia) 
 
 
 

Opis wydarzenia publikowany w języku wydarzenia (brak 

tłumaczenia)  
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EPALE 
Kalendarz wydarzeń (2) 
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EPALE  
Kalendarz wydarzeń (3) 

Przykłady zamieszczonych wydarzeń: 
 
• The Third European Conference on Education 2015 
  (Organizator: The International Academic Forum) 
 
• EDUKACJA WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO Edukacja w      
   dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości 
   (organizator: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny      
   w Radomiu) 
 
• XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców 
   (organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Dolnośląska  
   Szkoła Wyższa, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne,   
   Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze) 
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EPALE 
Biblioteka materiałów (1) 

•  Rodzaje zamieszczanych materiałów: 
 

   Publikacje, raporty i artykuły dotyczące edukacji dorosłych,    
   studia przypadku opisujące innowacyjne rozwiązania w   
   sektorze edukacji dorosłych, materiały edukacyjne do   
   wykorzystania przez kadrę edukacji dorosłych, case studies 
 

•  Dowolny język 

 

• Plik lub link do strony, gdzie został zamieszczony materiał 

 

• Nie można naruszać praw autorskich! 
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EPALE  
Biblioteka materiałów (2) 
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EPALE 
Biblioteka materiałów (3) 

Przykłady zamieszczonych materiałów: 
 
•  Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy.  
   Metody (wydawca: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji     
   Pozarządowych 
 
• Kwartalnik „Edukacja ustawiczna dorosłych – Polish 

Journal of Continuing Education” (wydawca: Instytut 
Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w 
Radomiu) 

 
• Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na 

lata 2014–2020 
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EPALE - Blog (1) 

Krótkie analityczne teksty ekspertów na temat trendów w  
sektorze edukacji dorosłych, zawierają zaproszenie do dyskusji 
 
Przykłady:  
• BIBLIOTEKI – miejsca uczenia się i integracji 

społeczności lokalnych – Dr Maria Jedlińska, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 
• Tworzenie warunków umożliwiających uczenie się w 

więzieniu – czy potrzebujemy standaryzacji na 
poziomie europejskim? 

 
• Profesjonalizacja uczenia się dorosłych: czy 

potrzebujemy wezwania do działania? Andrew McCoshan, 
ekspert 
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EPALE - Blog (2) 
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EPALE 
Aktualności (1) 

• Wydarzenia dotyczące platformy 
 

• Wiadomości sektora edukacji dorosłych (krajowe, europejskie) 
 

• Informacje o konkursach wniosków 
 

• Informacje o legislacji w ramach sektora edukacji dorosłych 
 

• Wnioski z najważniejszych konferencji  
 

• Wiadomości związane z projektami UE i ich rezultatami 
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EPALE 
Aktualności (2) 
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EPALE  
Wyszukiwanie partnerów (1) 

Możliwość nawiązania współpracy paneuropejskiej poprzez: 
 

 

• Umieszczenie w bazie własnej organizacji 
 

• Zaproponowanie określonych działań (np. stworzenia sieci 
tematycznej, zrealizowania projektu)  

 

• Opublikowanie ogłoszenia o poszukiwaniu partnera/ów do 
projektu 
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EPALE  
Wyszukiwanie partnerów (2) 
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Krajowe Biuro EPALE 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  
Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
 

 

ZESPÓŁ: 
 

Michał Łużak   mluzak@frse.org.pl 

Anna Pokrzywnicka  apokrzywnicka@frse.org.pl 

Alina Respondek  arespondek@frse.org.pl 

 

KONTAKT: 
 

tel.:         22 46 31 063 

e-mail:  epale@frse.org.pl 
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