
 

EPALE ZAJTRK  
S POGLEMO V PRIHODNOST: 

Erasmus+ 2022! 
 

Zajtrk z EPALE  in 
seminar „ Erasmus+ 2022: splošni informativni dogodek za 

področje splošnega izobraževanja odraslih" 
Podpora uporabnikom spletne platforme EPALE in informiranje potencialnih 

prijaviteljev projektov Erasmus+ 
 

Ponedeljek 20. december 2021 
Spletno v okolju Zoom 

  

Spoštovani uporabniki platforme EPALE! 
Spoštovani izobraževalci odraslih! 
 
Platforma EPALE poleg objave novic in spletnih dnevnikov omogoča še mnogo več. Na njej lahko 
objavite gradivo, promovirate vaše prihajajoče dogodke in si ustvarite svoj Erasmus+ prostor, 
virtualni prostor za vso vašo projektno dokumentacijo, komunikacijo s projektnimi partnerji, 
ustvarjanje skupnih projektnih rezultatov in še mnogo več. Prav te možnosti bomo predstavili na 
tokratnem EPALE zajtrku. 
 
Bliža se novo leto, objavljen je Erasmus+ Vodnik za prijavitelje 2022 in znani so razpisni roki v letu 
2022 za oddajo predlogov projektov v okviru programa Erasmus+. V želji, da boste uspešni na 
razpisu in kmalu ustvarili svoj Erasmus+ prostor, bo EPALE zajtrku sledil informativni seminar, na 
katerem bomo predstavili projektne priložnosti na področju splošnega nepoklicnega izobraževanja 
odraslih. 
 
Na seminarju se boste:  

- seznanili s prednostnimi nalogami programa Erasmus+  

- spoznali novosti v okviru ključne akcije 1, projekti učnih mobilnosti posameznikov 

- spoznali novosti v okviru ključne akcije 2, strateška partnerstva 

- seznanili  z datumi prihodnjih dogodkov v podporo prijaviteljem 

- seznanili  z roki za oddajo prijavnice 

 

Zakaj zajtrk z EPALE?  
Ker želimo, da EPALE podobno kot zajtrk, ki je prvi dnevni obrok, postane obisk platforme vaš 
jutranji ritual vsakega delovnega dne. 
 

Vljudno vabljeni, da se na dogodek prijavite na tejle povezavi: PRIJAVA  
Prijave sprejemamo do petka, 17. decembra, število mest ni omejeno. 

 
CMEPIUS, Nacionalna agencija za program Erasmus+ in Nacionalna podporna služba EPALE 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/11/Erasmus-Vodnik-za-prijavitelje-SL.pdf
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/
https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022/
https://ankete.cmepius.si/index.php/145954?lang=sl
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PROGRAM 

 

9:00 – 9:05 Prihod in registracija udeležencev  
 

9:30 – 9:45 Zajtrk z EPALE  

 Predstavitev Erasmus+ prostora 

 Kako objavimo gradivo na EPLE? 

 Kako objavimo dogodek na EPALE? 
 

 

9:45 – 10:00 Odmor 
 

10:00 – 13:00 Seminar: „ Erasmus+ 2022: splošni informativni dogodek za 
področje splošnega izobraževanja odraslih?" 
Okvirna vsebina delavnice:  

 SPLOŠNI PREGLED – OSNOVNE INFORMACIJE 

 Prednostne naloge 

 Ključna aktivnost 1 – glavne novosti 

 Ključna aktivnost 2 – glavne novosti 

 Datumi seminarjev  

 Roki za prijavo 
 

 
Vabimo, da si pred dogodkom ogledate platformo EPALE in brezplačno ustvarite tudi svoj 
uporabniški račun.  
 
 

Organizator dogodka si pridružuje pravico spremembe vsebine programa. 
Udeležba na dogodku je brezplačna. 

 
 

https://ec.europa.eu/epale/sl
https://epale.ec.europa.eu/sl
https://epale.ec.europa.eu/sl/user/register
https://epale.ec.europa.eu/sl/user/register

