
Ziņas par pieteikšanās
procesu, konsultāciju laiki un

atbalsta pasākumi

Uzziniet par Eiropas
pieaugušo izglītības politiku

Diskutējiet par savas interešu
jomas jaunumiem un saņemiet

atgriezenisko saiti

Ziņas par pieteikšanās
procesu, konsultāciju laiki un

atbalsta pasākumi

EPALE efektīvs
lietojums projektā

SAGATAVOŠANA IESNIEGŠANA ĪSTENOŠANA IZPLATĪŠANA&
IZVĒRTĒJUMS

EMUĀRI

ES POLITIKA

PRAKSES KOPIENA

PARTNERU
MEKLĒŠANA

Iepazīstieties ar jaunākajām
tēmām un tendencēm

 Informējiet par projekta
sākumu un atskaites punktiem

Dalieties ar galvenajiem
secinājumiem, projekta

rezultātiem un ziņojumiem

Lasiet pārskatus un projektu
ziņojumus

Regulāros emuāros dalieties
ar projekta pieredzi

Dalieties ar projekta
starpposma rezultātiem

 Apkopojiet sava projekta
rezultātus un pieredzi

Atrodiet noderīgus resursus

Reklamējiet savus pasākumus

Ielādējiet ziņojumus un
pārskatus ilgtspējai

Apmainieties ar idejām un
tīklojieties ar līdzīgi

domājošajiem

Atrodiet un apmeklējiet
pasākumus un mācības

Kopā ar partneriem
sagatavojiet pieteikumu

EPALE - lielākā daudzvalodu tiešsaistes kopiena Eiropā, kas vieno
Eiropas pasniedzējus, pētniekus, politikas veidotājus un ikvienu, kas

darbojas pieaugušo izglītības jomā. Pievienojies gandrīz 100
tūkstošiem tās biedru, izmanto visus resursus bez maksas un sniedz

savu ieguldījumu tās attīstībā!

TIEŠSAISTES
DISKUSIJAS

EPALE SOCIĀLIE
TĪKLI

PASĀKUMU
KALENDĀRS

RESURSU CENTRS

ZIŅAS

ERASMUS+ TELPA

SADARBĪBAS TELPA

Atrodiet atbalstu un mācību
iespējas

Reklamējiet savas konferences
un izplatīšanas pasākumus

Izmantojiet to projekta
vadīšanai un dalieties ar

dokumentiem

 Plānojiet kopā projekta
ieviešanu un rezultātu

izplatīšanu

Atrodiet projektu idejas un
labo praksi

Mācieties no citu projektu
pieredzes

Dalieties savās idejās un
iegūstiet atbildes

Dalieties ar savu labo praksi

Atrodiet atbilstošus projekta
partnerus

Meklējiet partnerus
turpmākajiem projektiem

Diskutējiet par aktuālajām
tēmām un kļūstiet pamanāmi

Dalieties ar zināšanām un
saviem secinājumiem

Prezentējiet un izplatiet savu
projektu un rezultātus

Vienmēr esiet lietas kursā par
aktuālāko

Esiet pirmais, kas uzzina par
pieteikšanās procesu,

izmaiņām tajā un
informatīvajiem pasākumiem

Sasniedziet vairāk lietotāju, 
 regulāri iesaistoties EPALE

sociālo tīklu akivitātēs

Izplatīšanai izmantojiet EPALE
sociālos tīklus

Ieguvums no esošajām
zināšanām

Tīklošanās ar Eiropas lielāko
pieaugušo izglītības kopienu

Attīstiet savu profilu un
palieliniet redzamību

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

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/epale_blog_post
https://epale.ec.europa.eu/lv/policy-in-the-eu/what-is-the-eu-role-in-adult-learning
https://epale.ec.europa.eu/lv/communities-of-practice
https://epale.ec.europa.eu/lv/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/epale_discussion
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/sekojiet-epale-latvija-ari-socialajos-tiklos
https://epale.ec.europa.eu/lv/calendar
https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre
https://epale.ec.europa.eu/lv/newsroom
https://epale.ec.europa.eu/lv/erasmus-space
https://epale.ec.europa.eu/lv/collaborative-spaces
https://epale.ec.europa.eu/lv

