
„EPALE“ Europos
suaugusiųjų mokymosi

 eletroninės platformos
naudojimo vadovas

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


Paspauskite nuorodą Registruotis arba skydelį 
Prisijunkite prie mūsų – atsivers registracijos anketos 
pildymo langas.

APIE „Epale“
„Epale“ (angl. ePlatform for Adult Learning in Europe) – Europos elektroninė suaugusiųjų mo-
kymosi platforma. Kartu tai daugiakalbė virtuali bendruomenė, kuriai prieinami įvairūs naudingi 
švietimo ištekliai, naujienos, informacija apie renginius, partnerių paieškos priemonės bei aukštos 
kokybės turinys, parengtas savo srities ekspertų ir išverstas į pagrindines Europos kalbas. 

Prisijunkite prie suaugusiųjų švietėjų bendruomenės, gaukite naudingų žinių sau ir savo organi-
zacijai, dalykitės savo laimėjimais,žiniomis ir patirtimi.

Mokykitės vieni iš kitų. Prisijungti prie bendruomenės paprasta – „Epale“ platformos naudotojui 
pakanka kompiuterio ar išmaniojo telefono su interneto ryšiu.

Ką daryti toliau?
Apsilankykite „Epale“ svetainėje adresu https://ec.europa.eu/epale/lt

Užsiregistruokite atlikdami 3 nesudėtingus žingsnius. 

Naudokitės interaktyviomis platformos paslaugomis: skelbkite naujienas, informaciją apie rengi-
nius, dalyvaukite diskusijose, komentuokite, naudokitės partnerių projektams paieškos galimy-
bėmis. 

REGISTRACIJA – PAPRASTA KAIP
     1 - 2 - 3

 1
žingsnis.
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 2
žingsnis.

Atsivėrus registracijos anketos pildymo langui atidžiai užpildykite visus 
anketos laukelius. Baigę pildyti anketą, įrašykite CAPTCHA kodą, skirtą 
apsaugai nuo automatinės robotų registracijos. Paspauskite nuorodą 
Kurti naują paskyrą.

Sėkmingai pateikę anketą, matysite užrašą, reiškiantį, kad tolesnės 
instrukcijos išsiųstos nurodytu el. pašto adresu. Antrame registracijos etape 
reikės pasirinkti ir patvirtinti savo prisijungimo prie „Epale“ portalo slaptažodį. 3 

žingsnis.
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Norite paskelbti straipsnį?
     TAI LENGVA KAIP 2 x 2

Išplėskite savo praktikos ir įgyvendinamų projektų sklaidos ribas – pasidalykite savo patirtimi, 
atradimais ir žiniomis ,,Epale“ platformoje. Tai, kas aktualu jūsų švietimo bendruomenės nariams, 
gali būti naudinga ir visai Europos suaugusiųjų švietėjų bendruomenei.

 1
žingsnis.

 2
žingsnis.

Prisijunkite prie ,,Epale“ platformos ir pasirinkite skydelį Naujienos.

Atsivėrus Naujienų langui pasirinkite dešinėje 
pusėje esančią nuorodą Pasiūlykite straipsnį.
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 3
žingsnis.

 4 
žingsnis.

Atsivėrus straipsnio kūrimo langui, jį užpildykite: įrašykite straipsnio 
tekstą, nepamirškite nurodyti pavadinimo, pasirinkite tinkamas temas bei 
raktažodžius, kad skaitytojams būtų lengviau straipsnį rasti. Galite iliustruoti 
straipsnį įkeldami paveikslą.

Parengtą straipsnį galima pateikti paspaudus nuorodą Įrašyti. Kol 
„Epale“ komanda peržiūrės turinį, tol straipsnio juodraštį galite redaguoti 
naudodamiesi funkcija „Juodraščio redagavimas“ (angl. Edit dra� ).

Svarbu! Aktualiausi straipsniai verčiami į kitas užsienio kalbas ir 
pristatomi Europos suaugusiųjų švietėjų profesionalų bendruomenei.

Svarbu! Paskelbti straipsnį galite tik 
prisiregistravę ir prisijungę prie platformos.
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Organizuojate renginį?
     PASKELBKITE RENGINĮ KALENDORIUJE

„Epale“ siūlo galimybę internetiniame renginių kalendoriuje skelbti informaciją apie mokymus, 
konferencijas ir kitus suaugusiųjų švietėjams skirtus renginius, kuriuos gali būti įdomu aplankyti. 
4 lengvi žingsniai ir renginių kalendoriuje puikuosis Jūsų informacija apie renginius, skirtus suau-
gusiųjų švietėjams.

1
žingsnis.

Prisijunkite prie platformos ir pasirinkite skydelį Įvykiai.

 2
žingsnis.

Atsivėrus Renginių kalendoriaus langui 
pasirinkite dešinėje pusėje esančią nuorodą 
Pasiūlykite renginį.
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 3
žingsnis.

Atsivėrus renginio paskelbimo langui, užpildykite toliau esančią formą, 
pateikdami kuo detalesnę informaciją apie renginį.

 4 
žingsnis.

Parengtą skelbimą apie renginį pateikite 
paspaudę nuorodą Įrašyti. Kol „Epale“ 
turinio komanda peržiūrės renginio 
informaciją, tol renginio juodraštį galite 
redaguoti naudodamiesi funkcija „Juodraščio 
redagavimas“ (angl. Edit dra� ).
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KAIP LENGVAI SURASTI STRAIPSNIUS,
     RENGINIUS, IŠTEKLIUS AR METODIKAS?

„Epale“ turi suaugusiųjų mokymosi srities išteklių centrą – informacijos saugyklą, apimančią 
mokslinių tyrimų rezultatus, statistikos duomenis, straipsnius, leidinius ir kitus dokumentus. 

Ieškote ištekliaus? Pagrindinio meniu dešinėje – langelis 
Paieška. Į paieškos langelį įveskite žodį ar žodžius, kurie 
padės rasti tai, ko ieškote (tai gali būti tema, autoriaus 
pavardė, visas pavadinimas ar jo dalis ir pan.).

Reikiamų straipsnių, 
šaltinių ir kt. ieškoti galite 
ir pagal temas.

Pagrindiniame meniu pasirinkite nuorodą 
Temos ir pasirodžius penkioms temoms 
su potemėmis pasirinkite jums aktualią.
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PERSKAITĘ NAUJIENĄ PASIDALYKITE ĮŽVALGOMIS.
     VIENAS SPUSTELĖJIMAS IR KOMENTARAS ĮRAŠYTAS

Užsiregistravęs ,,Epale“ narys – visateisis ,,Epale“ narys. Tai reiškia, kad galite ne tik ieškoti ar 
dalytis naujienomis, straipsniais, ištekliais, bet ir komentuoti kitų ,,Epale“ bendruomenės narių 
įrašus. Kaip? 

Visų straipsnių apačioje rasite langelį Pateikti naują komentarą. 
Komentavimo langelyje įrašę savo įžvalgas, nuomonę, patirtis 
spustelkite nuorodą Įrašyti.Pirmas ir 

paskutinis 
žingsnis.

Paspaudimas ir viskas – komentaras atsiras iškart 
po skaitytu tekstu.
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IEŠKOTE IR NORITE BŪTI SURASTAS PARTNERIŲ?
     PROJEKTINĖ VEIKLA, JŪS IR PARTNERIAI

„Epale“ siūlo partnerių paieškos priemonę – ji leidžia rasti partnerių (asmenų ir organizacijų), su 
kuriais galėsite bendrauti, keistis gerąja patirtimi ar rengti bendrus projektus. 

Pagrindiniame meniu pasirinkę Priemonės ir portalai 
spustelkite nuorodą Partnerių paieška 
arba Partnerių paieškos skydelį, 
esantį truputį žemiau kairėje.

Pirmiausia prisijunkite prie veiklos pridėdami savo organizaciją – 
paspauskite skydelį Pridėkite savo organizaciją.
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Atidžiai užpildykite anketos laukelius.

Baigę pildyti organizacijos anketą paspauskite 
mygtuką Įrašyti ir Jūsų organizacija taps matoma 
kitiems partnerių ieškotojams.

Svarbu! Partnerių paieškos priemone, kaip ir kitomis 
,,Epale“ funkcijomis, gali naudotis tik prisiregistravę ir 
prisijungę vartotojai!
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Pildydami užklausos formą būkite konkretūs, užpildykite visus jos 
laukus – aiškiai apibrėžkite savo poreikius, nurodykite, kokio partnerio 
įnašo į jūsų bendradarbiavimą tikitės, pažymėkite pageidaujamą 
bendradarbiavimo kalbą. 

Žinokite, kad patys galite būti idealiu kito asmens / organizacijos 
projekto partneriu. Pasinaudodami partnerių paieškos įrankiais 
padėkite jus rasti, pasistenkite tapti matomais kitiems partnerių 
ieškantiems asmenims / organizacijoms.

TIKSLIAI ŽINOTE 
     KOKIO PARTNERIO IEŠKOTE?

Aiškiai žinote, iš kokios šalies, organizacijos, suaugusiųjų mokymo sektoriaus partnerio 
norėtumėte?

Pasirinkite skydelį Pridėkite savo užklausą dėl partnerio.
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Užpildę visus laukelius ir iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkę 
jums tinkamas sritis, spustelkite mygtuką Pritaikyti.

Pagal jūsų užklausą atsiras partnerių paieškos rezultatai, iš 
kurių išsirinksite jums tinkamiausią idėjoms aptarti, o gal net 
projektams rengti.

Taip pat ,,Epale“ platformoje galima sukurti uždarą partnerių 
bendravimo grupę, kurioje galėsite ne tik aptarti idėjas, bet ir 
pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais bei dokumentais.

JEI TIKSLIAI NEŽINOTE –
     PATEIKITE UŽKLAUSĄ DĖL PARTNERIŲ PAIEŠKOS

„Epale“ partnerių paieška padeda skleisti žinią – nesvarbu, ar norite pasidalyti gerosios patirties 
pavyzdžiu su kolegomis, pradėti projektą ar tiesiog norite pristatyti puikią idėją!

Sukurkite partnerio užklausą, kad užmegztumėte ryšius su Europos 
suaugusiųjų mokymosi bendruomene, pakviesdami kitus su jumis 
susisiekti ir įsitraukti į veiklą. Pasirinkite dešinėje esantį skydelį 
PARTNERIŲ PAIEŠKA.
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Užrašams
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epale@smpf.lt                      https://ec.europa.eu/epale/lt                      

https://ec.europa.eu/epale/lt
https://www.facebook.com/EPALE.EU



