
Ako na EPALE nahrať podujatie
Kalendár podujatí EPALE informuje o podujatiach súvisiacich so 
vzdelávaním dospelých na európskej i národnej úrovni. Medzi takéto 
udalosti patria konferencie, semináre, workshopy, výcvikové kurzy a 
mnoho ďalších. Ako EPALE rastie, stúpa aj počet podujatí v kalendári. Ten 
vám poskytuje výnimočnú príležitosť  spropagovať vaše podujatie medzi 
profesionálmi, ktorí by sa ho radi zúčastnili.

Tento návod vám ukáže, ako podujatie nahrať na platformu.

1. Prihláste sa na EPALE kliknutím sem.
2. Kliknite na „Aktivity komunity“ a v tabuľke si zvoľte „Kalendár podujatí“, ako vidíte na

obrázku č. 1.

Obr. 1: Aktivity komunity

3. Kliknite na „Navrhnite podujatie“, ako vidíte na obrázku č. 2.

Obr. 2: „Navrhnite podujatie“

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


4. Vyplňte potrebné informácie o vašom podujatí.
Snažte sa vo formulári vyplniť čo najviac políčok. Ak si niečím nie ste istý, môže vám
pomôcť Príručka EPALE k tvorbe udalostí, ktorá poskytuje vysvetlenia jednotlivých
políčok.

 Zadajte názov podujatia.

 Vyberte jazyk. Ak chcete, aby sa udalosť zobrazila v celoeurópskom kalendári,
ponechajte jazyk v neutrálnom nastavení.

 Zadajte dátum podujatia. Môžete si vybrať, či chcete, aby sa zobrazoval aj dátum
ukončenia udalosti.

 Vyberte si začiatočný a konečný čas podujatia.

 Vyberte krajinu, kde sa podujatie odohrá.

 Zadajte mesto, kde sa podujatie odohrá.

 Vložte súhrn (upraviť súhrn). Môžete pridať krátke zhrnutie podujatia; po dokončení
úprav sa po kliknutí zobrazí celé.

 Pridajte telo textu, teda opis podujatia. Pri vkladaní médií a iného obahu vám v
prípade potreby poslúži viacero nástrojov. Mnohé z nich pochopíte aj bez pomoci, no
k niektorým sme priradili aj vysvetlenie (obr 3.)

Obr. 3: 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 

https://ec.europa.eu/epale/node/1130


alebo sa formátovania zbavte pomocou nástrojov „vložit v základnom formáte“ 
alebo „vymazať formátovanie “, ako vám ukázal obr. 3.

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

Ak si želáte k príspevku priložiť sprievodný obrázok, odporúčame vám ho nahrať 
do časti určenej pre obrázky v súlade s ďalšími inštrukciami.

 Obrázok: Ak si želáte vložiť obrázok alebo logo podujatia, môžete ho nahrať do
príslušného políčka. V inom prípade ho nechajte prázne. Rozlíšenie obrázke je
200x150 pixelov.

 Zvoľte si hlavný jazyk, v ktorom sa podujatie odohrá.

 Ak sa podujatie odohrá vo viacerých jazykoch, zadajte okrem hlavného aj ďalšie
jazyky.

 Typ udalosti vyberte zo zoznamu.

 Vstupné: Zaškrtnite príslušné políčko, ak je účasť na podujatí spoplatnená.

 Možnosť registrácie do: Zadajte dátum, do ktorého sa treba na podujatie
zaregistrovať. Ak takýto dátum nie je vymedzený, políčko nevypĺňajte.

 Online podujatie: Zaškrtnite políčko, ak sa podujatie odohráva online, ako napr. v
prípade webinára.

 Stránka udalosti:
◦ Vyplňte názov stránky, kde sa účastníci môžu zaregistrovať a získať viac
informácií o podujatí.
◦ Uveďte celé URL stránky, kde sa môžu účastníci registrovať (vo forme http://).

 Organizátori: Vymenujte organizácie zastrešujúce podujatie, ich názvy napíšte v
plnom znení (nie skratky).

 Uveďte kontaktné informácie vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla.

 Ak podujatie financuje Európska únia, zadajte číslo projektu EÚ; ak nie
ponechajte políčko prázdne.

 Zo zoznamu vyberte cieľovú skupinu podujatia. Môžete zvoliť viac ako jednu, ak
počas výberu držíte klávesu CTRL.

 Počet účastníkov: Z možností vyberte kapacitu podujatia.



 Preberaná téma: Zvoľte si z uvedených možností témy vášho podujatia (Obr.
4). 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. 4: Preberaná téma

 Popíšte zámery a ciele podujatia.

 Popíšte očakávané výsledky vzdelávania.

 Uznanie/certifikácia účasti alebo výsledkov vzdelávania: Uveďte, aké uznanie či
certifikácia sa dostane účastníkom po absolvovaní podujatia. Týka sa to len výcviku,
pole nevypĺňajte v prípade konferencií.

 Vyplňte názov agendy, ako napr. Agenda štartovacej konferencie EPALE.

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

 Skupiny publika: Vyberte EPALE tému, ktorá má najviac spoločného s podujatím.

 Prezentáciu nevypĺňajte, keďže sa v nej udalosti nezobrazujú.

5. Podujatie uložte.

Následne ho dostane na schválenie administrátor. V prípade otázok ohľadom vášho
podujatia 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 zdroj následne zverejní na platforme a môže vám tiež asistovať pri
zdieľaní vášho obsahu cez sociálne siete.




