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Hvad er hensigten med EPALE? 

 

 

• At sikre og give styrke til en fortsat kvalitativ udvikling af voksenuddannelsessektoren 
ved at samle og give adgang til vidensressourcer. 

• At give ét fælles referencepunkt til hele voksenuddannelsesområdet i Europa. 

• At samle europæiske organisationer inden for voksenlæring og skabe et fælles rum for 
erfaringsudveksling, videndeling, nyhedsopdatering og samarbejde. 

 

“The number one reference point in Europe for adult learning”. 
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Hvad er EPALE? 
 

• Et åbent, interaktivt læringsrum, hvor du har 
mulighed for at være i kontakt med dine kolleger 
– både de danske og europæiske 

  Erfaringsudveksling 

  Ny viden og faglige inputs 

  Drøftelser og debatter 

  Inspiration til at udvikle, modernisere og 
 forbedre kvaliteten af egne læringsaktiviteter 
 og uddannelsessystemer 

     Nyhedsopdatering 

     Oversigt over aktiviteter i sektoren 

 

• Et virtuelt mødested 
    Faglige relationer 
    Samarbejdsmuligheder 
    Projektpartnerskaber 
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Hvem kan bruge EPALE? 
 

Alle der beskæftiger sig professionelt med voksenuddannelse, voksenlæring og 
folkeoplysning – både på det formelle, uformelle og ikke-formelle plan. F.eks. 
 
Uddannelsesudbydere 
Folkeoplysende foreninger 
Almen og erhvervsrettet voksenundervisning 
VEU-centre 
AMU-centre 
Frivillighedsorganisationer 
Beslutningstagere 
Forskningsmiljøer 
Folkehøjskoler 
Vejledningscentre 
Sprogskoler 
 Kursusudbydere 
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Et fagligt netværk af 33 lande 

 

 

Albanien 
Belgien (3) 
Bosnien-Hercegovina 
Bulgarien 
Cypern 
Danmark 
Estland  
Finland 
Frankrig 
Irland 
Island 
Italien 
 
 
 

Kroatien 
Letland 
Litauen 
Luxembourg 
Malta 
Montenegro 
Nederlandene 
Norge 
Polen 
Portugal 
Rumænien 
Slovakiet 
 
 

Slovenien 
Spanien 
Sverige 
Storbritannien 
Tjekkiet 
Tyrkiet 
Tyskland 
Ungarn 
Østrig 
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Hvad får du ud af at bruge EPALE? 
 

 
 
 
 
 

Internationale 
netværks-
kontakter 

Seneste nyt 
og direkte 

indblik 

Faglig viden 
og best 
practice 

 

Vidensudveksling 

 nye ideer, 
metoder, 
strategier 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Nyheder og blogs 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Ressourcer 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Begivenheder 



Vælg layout 
1. Højre klik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

3. Bemærk at der findes 4 forskellige 
farvetemaer du kan vælge imellem 

Scandic Copenhagen, d. 8. december 2016 

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

Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Ordliste 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Partnersøgning 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Netværksfora (Communities of practice) 

 

• F.eks.  

 Migrant Education 

 

 Lifelong Learning in Europe 

 

 Staff Mobility Opportunities 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Brugergrupper (Collaborative spaces) 

 

 For en lukket brugergruppe. 

 

 Kræver indsendelse af en tilmeldingsformular. 

 

 F.eks. rigtigt god til projektgrupper, mv. 
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Hvad kan man finde på EPALE? 
 

Nordisk portal 

 

 Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 
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5 temaoverskrifter 

 

 

Støtte til lærende 
 Social integration 
 Hindringer for læring 
 Personer med handikap 
 Validering af realkompetencer 
 Ældre personer 
 Immigranter 

 
Uddannelsesmiljøer 
 Validering af uformel og ikke-formel læring 
 Second chance schools  
 Læring i fængsler 
 Læring på arbejdspladsen  
 Læring i civilsamfundet 
 E-læring 
  
  

Livsfærdigheder 
 Sprog 
 Entreprenørskab og jobparathed 
 Kulturel uddannelse 
 Grundlæggende færdigheder – læse-, tal- og IT-færdigheder 
 Finansiel forståelse 

 
Politik 
 Forskning og bedste praksis 
 National politik og finansiering  
 Europæisk politik, projekter og finansiering 
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5 temaoverskrifter 

 

 

Kvalitet 
 Faglig udvikling af personale 
 Kvalitetssikring 
 Effektmåling 
 Godkendelse af udbydere 
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Hvor mange bruger EPALE 

 

 

Alle lande 
 Registrerede brugere: 17.496 (oktober 2016) 
 Unikke besøgende: 36.109 (oktober 2016) 
 3597 nyhedsartikler, 2626 blogindlæg, 2481 begivenheder, 5019 indholdsressourcer 
 
I Danmark 
 Registrerede brugere: 316 (december 2016) 
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Hvordan kommer jeg i gang med at bruge EPALE? 

 

 

• Åbent og gratis medlemsskab 
• Nem og enkel tilmelding 
• Hvor tilmelder du dig?  
      https://ec.europa.eu/epale/da/user/register 
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Voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE 

 

 

Migrant Education Week 26. – 29. april 2016 
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week 
 
3 tematiske drøftelser fordelt over 3 dage 
 Experiences from delivering adult education to different migrant communities in your 

country  
 
 Challenges and barriers for migrants to access and complete adult education 
 
 Solutions to support learners with a migrant background access and successfully 

complete adult learning programmes  
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-migrant-education-week
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Voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE 

 

 

Den internationale sprogdag – 26. september 2016 
 Tematiske drøftelser blandt fagfolk, bl.a. om sprogundervisning for flygtninge og 

immigranter. 
 

Intl. Migrants Day – 18. december 2016 
 

Et tematisk fokusområde 
 Nationale landingssider/temasider 
 F.eks. NSS Tyskland 
 https://ec.europa.eu/epale/de/node/16655 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/16655
https://ec.europa.eu/epale/de/node/16655
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Voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE 

 

 

Eksempler på indhold: 
• The challenges of adult education programmes in two refugee camps 
      Skrevet af Cristina Danna fra the European Association for the Education of Adults         
      (EAEA) om hendes observationer vedr. voksenuddannelse i to flygtningelejre. 
 
• The benefits of recognising refugee qualifications 
       Debatindlæg skrevet af Simon Broek som er tematisk koordinator på EPALE.  
 
• Migrants and refugees are an opportunity: 9 key lessons from Sweden 
      Skrevet af Mats Ehn, Secretary of FOLAC (Folkbildning–Learning for Active Citizenship) i  
      Sverige, som identificerer hovedpunkter hvor voksenuddannelse kan støtte 
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Voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE 

 

 

Eksempler på blogindlæg 
• Asylplus – Refugees’ need to self-learn (DE, EN) 
• Case study: project 'FORWARD' – empowering migrant women (EN, FR, DE, IT, PL, ES, 

LT) 
• Collaborative language learning for new immigrants (DA, EN) 
• Digital media for educational work with refugees (DE, EN) 
• Dossier Immigrants (EN, NL) 
• Refugees: Language coach—with a twist (EN, NL) 
• To be truly multicultural, Europe must be multilingual (ET, EN, FR, DE, IT, PL, ES, RO) 
• What role does adult education play in the refugee crisis? (EN, FR, DE, IT, PL, ES, ET, LT, 

NL) 
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Voksenlæring for flygtninge som tema på EPALE 

 

 

Eksempler på vidensressourcer: 
• Education as a tool for the economic integration of migrants (EN) 
• Financial education and long-term integration of refugees and migrants (EN) 
• Guide to methods - The Oral Approach to Language Learning (EN) 
• Hand-out |Good practice| the INTEGRA Migration Kit (EN, NL) 
• Study on the diversity within the teaching profession with particular focus on migrant 

and/or minority background (EN) 
• Workers on the Move (EN) 
• Case study: SAMIN project – Improving migrant employability  
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Du finder den danske del af EPALE på: 
http://ec.europa.eu/epale/da 
  
og den fælleseuropæiske del på: 
http://ec.europa.eu/epale/ 

Vi ses på EPALE 


