
Ako na EPALE nahrať zdroj
EPALE profesionálom z odboru vzdelávania dospelých z celej 
Európy poskytuje širokú škálu zdrojov. Od praktických učebných 
osnov až po vypracované politiky a omnoho viac. EPALE vám 
ponúka skvelú možnosť zdieľať vaše zdroje a spropagovať tak 
svoju prácu v sektore celoživotného vzdelávania.

Ak chcete zdieľať svoje zdroje, tento stručný návod vám ich pomôže nahrať na platformu:

1. Prihláste sa na EPALE kliknutím sem

2. Kliknite na „Aktivity komunity“ a v tabuľke si zvoľte „Centrum zdrojov“, ako ukazuje
obrázok č. 1.

Obr. 1: „Aktivity komunity“

3. Kliknite na „Navrhnúť nový zdroj“, ako vidíte na obrázku č. 2.

Obr. 2: „Navrhnúť nový zdroj“

4. Zvoľte si z uvedených možností témy vášho zdroja (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

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


5. Po kliknutí na „informácie o zdroji“ treba postupovať nasledovne:

 Vyberte si jazyk svojho zdroja

 Zadajte jeho názov

 Formát textu – ponechajte ako „člen“

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

 Pridajte telo textu, teda znenie zdroja. 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 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 formátovania zbavte pomocou nástrojov 
„vložit v základnom formáte“ alebo „vymazať formátovanie “, ako vám ukázal obr. 4.

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.



 Vlože ISBN, v prípade, že ním váš zdroj disponuje

 Vložte meno autora/autorov

6. Vyplňte údaje k zdroju.

 Zvoľte si jazyk dokumentu.

 Nahrajte dokument (priamo zo svojho počítača alebo pomocou linku na jeho
umiestnenie na webe).

 Vyberte dátum jeho prvotnej publikácie – zdroje by mali byť relevantné a maximálne
5 rokov staré.

 Vyberte copyright status. Vyhnite sa nahrávaniu zdroja v prípade, že ho nie je
dovolené voľne šíriť a nedostali ste na jeho šírenie povolenie.

7. Vyplňte metaúdaje.

 Vyberte si témy v súlade so 4. krokom.

 Vyberte si druh zdroja ako napríklad prípadové štúdie, analýzy a správy, voľné
vzdelávacie zdroje, príležitosti a zdroje, národné politiky, príručky. Vysvetlenie
týchto pojmov poskytuje obrázok č. 5.

Obr. 5: Metadáta a druhy zdrojov



 Vyberte si krajinu pôvodu vášho zdroja.

 Tagy sú kľúčové slová súvisiace s obsahom vášho zdroja 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.

8. Informácie o úpravách vypĺňať netreba.
9. Zdroj 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.




