
 
 

 

 

 

 

Fișă 

Cum să utilizați eficient EPALE 
pentru proiectul dvs 
 
epale.ec.europa.eu/ro 

Platformă electronică pentru învățarea adulților în Europa 
 

DESCOPERIȚI EPALE! 
BENEFICIAȚI DE CUNOȘTINȚELE 
ACTUALE DIN EUROPA. 
 
EPALE - cea mai mare comunitate online multilingvă din Europa 
pentru profesori, cercetători, politicieni și toți cei care sunt implicați 
profesional în învățarea adulților în Europa. 
 
Conectați-vă gratuit cu peste 100.000 de colegi. Ajutați la modelarea 
Europei și fiți inspirați! 
 

epale@bibb.de 

EUEB_DE 

EU.Erwachsenenbildung 

EPALE – Deutschsprachiges Netzwerk 

This work is licensed under a Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International License. 



Pregătirea Aplicarea Implementarea 
Diseminarea și 

evaluarea 
     

Știri Informați-vă despre subiectele și evoluțiile actuale 

 Știri despre datele 
proceselor de aplicare 
pentru evenimente de 

consiliere și suport 

Informați-i pe alții 
despre începutul și 

etapele proiectului dvs 

Partajați constatările 
cheie, consultați 

rezultatele și rapoartele 
proiectului dvs 

  

  

Blog-uri Citiți recenzii și rapoarte de proiect 

  Împărtășiți-vă 
experiențele de proiect 

pe bloguri obișnuite 

Rezumați rezultatele și 
experiența proiectului 

dvs 
  

  

Centru de 
resurse 

Găsiți resurse și evaluați-le 

  Partajați rezultatele 
intermediare și finale  

Încărcați rezultate și 
rapoarte în mod durabil 

  

  

Calendarul 
evenimentelor 

Găsiți și vizitați evenimente și traininguri 
Găsiți sprijin și oportunități de formare 

  Promovează-ți propriile evenimente 
  

  

Organizații Prezentați-vă 
organizația și căutați 

oameni cu idei similare 
în toată Europa 

   

     

     

Căutare 
parteneri  

Găsiți parteneri de 
proiect potriviți 

  Căutați parteneri pentru 
proiecte ulterioare 

     

     

Spațiu 
Erasmus+ 

 
Pregătiți aplicația cu 

partenerii 

Utilizați pentru 
managementul 

proiectelor și schimbul de 
documente 

Planificați împreună 
implementarea 

rezultatelor 
 

    
 

    

Comunități de 
practică 

Schimbă idei și creează relații cu oameni care au aceleași idei 

  Discutați noutăți sau 
primiți feedback în 

domeniile dvs. de interes 

 

  

  

Discuții online Discutați subiecte 
curente și faceți-vă 

vizibil 
 

Împărtășiți-vă 
cunoștințele și propriile 

descoperiri 

Prezentați și diseminați 
proiectul și rezultatele 

dvs 
     

     

MOOC-uri Dobândiți noi cunoștințe și competențe Încărcați și difuzați MOOC 
   

   

OER-uri Căutați și găsiți OER 
relevante pentru subiect 

 Creați și încărcați propriile OER-uri 

    

    

EPALE Social 
Media 

Fii mereu la curent 

 Fii primul care află 
despre procesul de 

aplicare, modificările 
aduse procesului și 

evenimentele de 
informare 

Ajungeți la mai mulți 
utilizatori interacționând 
activ cu rețelele sociale 

EPALE 

Utilizați rețelele sociale 
EPALE pentru difuzare 

  

 

Profitați de cunoștințele 

existente 

Cum să utilizați eficient EPALE 
pentru proiectul dvs 

Rețea cu cea mai mare comunitate de educație a 

adulților din Europa 

Dezvoltați-vă profilul și creșteți 

vizibilitatea 


