
Ako na EPALE nahrať blogový príspevok 

Blogový príspevok je skvelý spôsob, ako prestredníctvom platformy 
EPALE zdieľať svoje postrehy, skúsenosti a vedomosti s európskymi 
profesionálmi v rámci odboru vzdelávania dospelých. 

Ak už viete, o čom by ste chceli písať, no neviete ako začať, pozrite si naše rady k písaniu 
blogov. Ak ste svoj príspevok už napísali a chceli by ste ho nahrať na platformu, týchto 8 
jednoduchých krokov vám ukáže, ako postupovať: 

1. Prihláste sa na EPALE kliknutím sem.

2. Kliknite na políčko Aktivity komunity a následne v tabuľke kliknite na heslo Blog, ako 
vidíte na obrázku č. 1. 

Obr. 1: Aktivity komunity  

3.   Kliknite na políčko Navrhnite blogový príspevok vyznačené na obrázku č. 2.:

Obr. 2: Navrhnite blogový príspevok  

4.   Zvoľte si z uvedených možností témy svojho blogového príspevku (Obr. 3).
Môžete si vybrať viac ako jednu tému, ak budete počas klikania držať klávesu 
CTRL. Tému si zvoliť nemusíte, ak si neviete s istotou žiadnu vybrať

Obr. 3: Témy 
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5. Vyplňte nasledujúce sekcie:

 Zadajte názov svojho príspevku

 Vložte súhrn (upraviť súhrn). Môžete pridať krátke zhrnutie svojho blogového
príspevku; po dokončení blogu sa ukáže celé, keď naňho kliknete.

 Pridajte telo textu, teda celé znenie blogového príspevku. Pri vkladaní médií a
iného obahu vám poslúži viacero nástrojov. Mnohé z nich pochopíte aj bez
pomoci, no k niektorým sme priradili aj vysvetlenie (obr 4.)

Obr. 4: Nástroje 

Odporúčame, aby ste vkladali text buď z wordového dokumentu alebo z webovej 
stránky. Najprv by ste ho mali vložiť do poznámkového bloku a odtiaľ ho skopírovať 
do časti určenej pre telo textu, alebo sa formátovanie zbavte pomocou nástrojov 
„vložit v základnom formáte“ alebo „vymazať formátovanie “

Ak si želáte k príspevku priložiť sprievodné obrázky, zvoľte nástroj „vložiť médium“. 
Obrázok potom môžete nahrať z priečinku vo vašom počítači. Odporúčame 
nahrávať obrázky s maximálnym rozlížením 800 x 600 pixelov.

Ak chcete do textu pridať video, môžete tak urobiť pomocou nástroja „Iframe“. V 
prípade otázok kontaktuje administrátora.

Odporúčame vám do spodnej časti príspevku pridať krátku biografiu autora, vrátane 
loga organizácie alebo profilovej fotky s maximálnou veľkosťou 200 x 200 pixelov. 
Profilovú fotku pridáte rovnakým spôsobom ako obrázok.



6. Metadáta poskytujú deskriptívne informácie o vašom blogovom príspevku
prostredníctvom dvoch kategórií:

 Jazyk vášho príspevku – zvoľte si slovenčinu, ako vidíte na obrázku č 5.

Obr. 5: Možnosti jazyka

 Tagy sú kľúčové slová súvisiace s obsahom vášho blogového príspevku
vychádzajúce z Európskeho slovníka vzdelávania dospelých. Jednoducho
napíšte výraz súvisiaci s vašou témou alebo pomocou si vyberte z predvolenej
ponuky. Ak máte pochybnosti, ponechajte túto časť prázdnu, administrátor ju
vyplní za vás.

7. Prezentácia:

Ak chcete prilákať širšie publikum, môžete zariadiť aby sa váš post objavil v
prezentácii bežiacej na hlavnej stránke. Postup je jednoduchý.

 Vložte titulok zodpovedajúci názvu vášho príspevku

 Vložte jednovetný popis vášho príspevku

 Obrázok prezentácie by mal mať veľkosť 1440 x 400 pixelov a vysokú kvalitu.
Súbor nahráte zo svojho počítača, ako vidíte na obrázku č. 6.



Obr. 6: Informácie o prezentácii 
8.   Príspevok treba nakoniec uložiť

Takto ho dostane na schválenie administrátor. V prípade otázok ohľadom vášho 
blogu alebo navrhovaných zmien vás prostredníctvom platformy bude kontaktovať 
administrátor. Kontrolujte si prosím mailovú schránku na pravidelnej báze. Niekedy 
sa stane, že sú maily z EPALE automaticky filtrované ako spam, tak si prosím 
kontrolujte aj príslušný priečinok.

Administrátor príspevok následne zverejní na platforme a môže vám tiež asistovať 
pri zdieľaní.




