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Spoštovani uporabniki in uporabnice platforme EPALE! 
Spoštovani strokovnjaki  s področja izobraževalci  in izobraževalke odraslih! 
 
Platforma EPALE nudi priložnost za brezplačno promocijo vaših organizacij, vašega dela, številnih 
aktivnosti, ki jih ponujate učečim se odraslim in drugim. Poleg tega platforma EPALE nudi tudi 
priložnost za razširjanje informacij o vaših Erasmus+ projektih in projektnih rezultatih. S prispevanjem 
vsebin na EPALE prispevate v zakladnico znanja skupnosti vseh, ki v Evropi delujejo na področju 
izobraževanja odraslih. 
 
Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan s praktičnimi primeri. V drugem delu 
dogodka bomo iz prve roke slišali, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje 
organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v 
okviru Erasmus+ projektov. 
 
V sklopu EPALE zajtrka vam bomo predstavili spletno platformo EPALE, ki predstavlja prostor za 
izmenjavo znanj in izkušenj izobraževalcev odraslih iz vse Evrope, kjer najdete tudi aktualne in 
zanimive informacije s svojega delovnega področja.  
 
Zakaj zajtrk z EPALE?  
Ker želimo, da obisk platforme EPALE, podobno kot zajtrk, ki je prvi dnevni obrok, postane vaš jutranji 
ritual vsakega delovnega dne. 
 

Vljudno vabljeni, da se na dogodek prijavite na tejle povezavi: PRIJAVA  
Prijave sprejemamo do četrtka, 14. aprila, število mest ni omejeno. 

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

https://ec.europa.eu/epale/sl
https://ankete.cmepius.si/index.php/126734?lang=sl
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PROGRAM 
 

8:45 – 9:00 Odprt dostop do spletnega okolja Zoom 
Registracija udeležencev  

9:00 – 9:45 Zajtrk z EPALE  

 Predstavitev platforme EPLAE 

 Kako objavimo spletni dnevnik na EPLE? 

 Kako objavimo novičko na EPALE? 

 Kaj ponuja Moj EPALE? 
 

9:45 – 9:55 Odmor 
 

10:00 – 10:45 Erasmus+ s praktičnimi primeri: 
uspešni prenosi dobrih praks v redno delo 
Okvirna vsebina predstavitve:  

Predstavitev načina prenosov projektnih rezultatov v redno delo na 
primeru treh organizacij, ki so uspešno izvedle Erasmus+ projekt 

10:45- 11:00 Čas za morebitna vprašanja 

 
 
Vabimo vas, 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

