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Kas yra “Epale”  

“Epale” siekiama sukurti interneto 

bendruomenę, kuriai būtų prieinama... 

 





 suburti ir vienyti nacionalinę ir tarptautinę 
(daugiakalbę) suaugusiųjų specialistų 
bendruomenę; 

 

 tobulinti jų profesines kompetencijas; 

 

 skatinti tarpusavio bendradarbiavimą 
daugiakalbėje aplinkoje; 

 

 remti suaugusiųjų švietėjus,  

 

“Epale” tikslai  



 gerinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų 
kokybę Europoje; 

 

 didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi 
procese; 

 

 telkti visas suinteresuotas (nuo politikos iki 
praktikos) šalis. 

 

“Epale” tikslai  



Tikslinės grupės 

Mokytojai, dėstytojai, savanoriai, suaugusiųjų 
švietimo politikai, mokslininkai ir akademikai ir t.t.  

With the support of the Erasmus+ Programme of 
the European Union 

Suaugusiųjų  
švietėjai 

Institucijos,  
įstaigos,  

organizacijos 
Atskiri asmenys 



Tikslinės grupės 
 Suaugusiųjų švietimo politikos formuotojai ir 

įgyvendintojai (ŠMM, KPMPC) 
 

 Suaugusiųjų švietėjai  
 

 Trečiojo amžiaus universitetų darbuotojai 

(2017 m.) 
 

 Bibliotekų, muziejų ir neįgaliųjų 

organizacijų darbuotojai (2018 m.) 
 

 Neįgaliųjų ir bedarbių švietėjai (2019 m.) 



„Epale“ 3 metų  
sukaktis 

• Daugiau nei 37 000 registruotų narių Europoje  

• 36 nacionalinės komandos Europoje 

• 1000 organizacijų, ieškančių partnerių 
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https://ec.europa.eu/epale/en/nss


„Epale“ Jums 
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• Konferencijos 

• Seminarai 

• Mokymai 

KALENDORIUS 

• Tyrimai, analizės 

• Naujų metodų aprašymai 

• Apibendrinti seminarų 
rezultatai 

NAUJIENOS/ 

Straipsniai 

• Publikuoti moksliniai 
straipsniai 

• Elektroniniai leidiniai 

• Atvirieji švietimo ištekliai 

IŠTEKLIŲ 
CENTRAS/ 

Žinių biblioteka 

• Nuomonės 

• Diskusijos 

• Rekomendacijos 

TINKLARAŠTIS 





 



 Pozityvi, teigiama; 

 Informatyvi ir naudinga; 

 Atvira ir prieinama; 

 Daugiakalbė; 

 Mums ir apie mus; 

 .....  
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Kodėl “Epale”?  



 Tobulinti kvalifikaciją 

 Naudotis “Epale” – biblioteka (informacija,  

 metodinė medžiaga) 

 Dalyvauti skelbiamuose renginiuose (Lietuvoje, 
Europoje) 

 Išsakyti nuomonę (tinklaraštyje, forumuose, 
teminėse diskusijose) 

 „Reklamuoti“ save (renginiai, straipsniai, profilis) 

 Rasti partnerių tarptautinei veiklai 

 Dalyvauti “Epale” renginiuose  
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“Epale” - mums  



„Epale“ Jums 

• Partnerių paieška 

• Rezultatų skaida 

• Ištekliai 

• Naujienos 

• Tinklaraštis 

• Įvykiai 

• Praktinės bendruomenės 
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 Būti  

 tinklaraščio komentatoriumi 

 aktyviu “Epale” facebook‘o dalyviu 

 Skelbti renginius, įvykius, naujienas, 
šaltinius 

 Dalintis patirtimi 

 Dalintis žinia apie “Epale” su kitais  

• TAPTI aktyviausiu “Epale” dalyviu   
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Mes – “Epale” 



Išskirtinis EPALE bruožas 



 



Mokomės kartu su „Epale“ 

• Dalintis 

• Domėtis  

• Diskutuoti  

• Kurti  

• Sudominti 

• Intriguoti 

 

 
With the support of the Erasmus+ Programme 
of the European Union 



„Epale“ andragogas 

Ne mažiau 3 kokybiškos publikacijos iki 
2019 metų spalio 31 d. – KŪRYBIŠKUMAS 

IR ORIGINALUMAS 

 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/kvieci
ame-tapti-epale-metu-andragogu  

 

Kodėl verta? 
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• Skirta suaugusiųjų švietimo specialistams 

• Priskirtina bent vienai iš “Epale” suaugusiųjų 

švietimo teminių sričių 

• Nepriekaištinga autorių teisių požiūriu 

• Ištekliai - ne senesni nei 5 – 6 m. imtinai 

• Naujiena - aktuali, ne senesnė nei 2 mėn. 

• Tekstas suredaguotas 

• Žinutė tinklaraštyje - tinkama komentuoti, 

informatyvi, tinkama diskusijai 
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 Informacijos sklaida 

 Organizacinė veikla 

 Regioniniai seminarai 

 Webinaras 

 Diskusijos tinklaraštyje  

 Naujienų, renginių, šaltinių skelbimas 

 Analitinių straipsnių rengimas 

 Metodinės priemonės rengimas 

 “Epale” pristatymas vietinėse žiniasklaidos 

priemonėse 
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“EPALE” BENDRUOMENĖ LIETUVOJE 

Inga  

Laima  

Vilija  

Rasa 

Elena  

Julija  

Rita  

Aušrinė 

Algimanta 































Pradėkime rytą su 
„Epale“ 
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http://ec.europa.eu/epale/ 
https://www.facebook.com/EPALE.LT  
epale@smpf.lt 

http://ec.europa.eu/epale/
https://www.facebook.com/EPALE.LT
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          Užsiregistruokite “Epale” portale: 

http://ec.europa.eu/epale/en/user/register 

 

      Diskutuokite portale  

 

  Dalinkitės aktualijomis: naujienomis, 
straipsniais, tyrimais, informacija apie 
renginius el. paštu epale@smpf.lt 

 

       Tapkite “Epale” draugu: sužinokite 
aktualiausias naujienas, dalinkitės savo 
įžvalgomis ir komentarais  

„Facebook” (EPALE.LT) 
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Turite pasiūlymų,  
klausimų, idėjų, 

abejonių, komentarų?  
 
 
 

Jūsų pagalbininkas  
Rasa Pocevičienė 

rasa.poceviciene@gmail.com  
Tel. 8 612 68406 
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