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Tehnični napotki

Chat



Ključne značilnosti EPALE

EPALE je spletna platforma za 

izobraževanje odraslih v Evropi.

https://ec.europa.eu/epale

https://ec.europa.eu/epale


Ključne značilnosti EPALE

• Večjezična skupnost (trenutno v 24 jezikih)

• Mesto srečevanj dobrih praks

• Center obveščanja o aktualnih temah

• Forum različnih pogledov in mnenj

• Baza podatkov različnih organizacij

• Priložnost za brezplačno promocijo



Ključne značilnosti EPALE

Skupaj: 452 objav

Zunanji deležniki: 92

Andragoški center Slovenije: 221



Koga srečamo na EPALE

Izobraževalce odraslih (IO)
– Ponudnike IO (ljudske univerze, mala podjetja, 

drugi javni zavodi idr.)

– Nacionalne ustanove v IO

– Snovalce politik

– Nevladne organizacije

– Knjižnice

– Univerze in raziskovalci

– Medije

– …



Načini promocije na EPALE

Iskalnik partnerjev      Dogodki Novice      Blogi Viri 

Forumi    Komentiranje



Primeri dobrih praks



Primeri dobrih praks

Simona Kavčič, Knjižnica Andragoški center Slovenije

EPALE je tudi odlično spletno 
mesto za predstavitev različnih 

virov, kjer jih lahko mi kot 
ponudniki predstavimo, 
uporabniki pa se z njim 

seznanijo in vedo, kje jih 
najdejo. Tudi v našo knjižnico so 

že prišli posamezniki, ki so na 
publikacijo naleteli na EPALE, 
videli, da je dostopna v naši 
knjižnici, in si jo zato prišli 

izposodit.



Primeri dobrih praks
Slovenke objave v tujih virih



Primeri dobrih praks
Slovenke objave v tujih virih

https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/video-hand-hand-de-waarde-van-leren-de-eigen-gemeenschap

https://ec.europa.eu/epale/nl/resource-centre/content/video-hand-hand-de-waarde-van-leren-de-eigen-gemeenschap


Primeri dobrih praks

Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana https://ec.europa.eu/epale/en/blog/development-employability-skills
Video je dostopen na FB EPALE Slovenija, videi 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/development-employability-skills
https://www.facebook.com/EPALE.SI/videos


Načrt promocije na EPALE

• ZAKAJ promocija in KAJ 
želim s promocijo doseči?

• KAJ želim promovirati in 
sporočati? (organizacijo, 

vrednote in vizijo, rezultate 
projektov, vabiti na dogodke …)

• KOGA želim nagovoriti? 
(politika, praksa, javni zavodi, 
raziskovalci, mediji v Sloveniji ali 
tujini)

• KDAJ promovirati? (pred/po 

dogodku, zaključenem projektu, 
pred začetkom študijskega leta …)

• KAKO bomo nagovorili 
javnost? Katere EPALE aktivnosti 

bomo uporabili?

• Odzivam se na objave 
drugih (všečkanje, komentiranje)

• Izberem jezik objav 
(slovenščina, angleščina …) 

Učinkovito promocijo je potrebno skrbno načrtovati.



Kako se lahko vključite?

• Registrirajte se na EPALE.

• Izdelajte načrt promocije na EPALE.

• Predlagajte objave na EPALE (izberite ustrezno aktivnost).

• O objavi nas obvestite na epale@cmepius.si.

• Vaša vsebine bomo delili na FB in Twitterju EPALE Slovenija.

• Najbolj brane objavljamo v eNovičkah Andragoškega centra 
Slovenije.

mailto:epale@cmepius.si


Pred zaključkom

https://ec.europa.eu/epale/sl/content/filmska-zgodba-o-epale

https://ec.europa.eu/epale/sl/content/filmska-zgodba-o-epale


Vaša vprašanja



epale@cmepius.si

EPALE Slovenija

EPALE Slovenija (@EPALE_SI)

Kontakt NSS Slovenija

mailto:epale@cmepius.si
https://www.facebook.com/EPALE.SI/
https://twitter.com/EPALE_SI


EPALE – v podporo vam in 
drugim izobraževalcem odraslih


