
 

Стандарди квалитета и смернице 
за постављање писаног садржаја у оквиру EPALE платформе 

 
Квалитет садржаја на EPALE је од кључне важности. Како би обезбедили квалитетан и 
поуздан садржај на платформи, EPALE национални тимови за подршку врше проверу 
квалитета и релевантности свих постављених текстова пре објављивања у складу са 
следећим стандардима квалитета и смерницама које је поставио Централни тим за 
подршку: 
 

• Садржај – текст би требало да буде кохерентан, структурисан и да прати логичан 
след излагања. Садржина текста мора се односити на образовање одраслих, и бити у 
складу са темама на EPALE платформи. Такође, пожељно је да садржај објављен на 
платформи буде повезан са европским и националним приоритетима који се односе 
на образовање одраслих. 
 

• Језик – језик би требало да буде пријемчив и занимљив тако да привуче читаоца. 
*Српски језик још увек није доступан на платформи, међутим, корисници из Србије могу 
постављати садржај на српском језику, а национални тим за подршку ће га након провере 
превести на енглески језик и објавити. Одабрани текстови на српском језику који прођу 
проверу квалитета објављују се у месечном EPALE магазину. 
 

• Стил – чланци и текстови би требало да буду написани разумљивим језиком који је 
лако пратити, те се не препоручује употреба предугачких реченица, као ни превише 
кратких реченица у низу. 

 

• Правопис и граматика – објављени текстови морају бити граматички исправни, без 
словних или правописних грешака. 

 

• Садржај прилагођен за објаву на интернету – где је то могуће и прикладно, 
препоручује се коришћење поднаслова, кратких пасуса, истицања важних ставки у 
виду листе. 

 
Смернице за писање различитих типова садржаја на EPALE платформи: 

 
Блог чланци 

• Блог се тиче образовања одраслих. 

• Блог је у складу са темама на EPALE платформи. 

• Блог је повезан са европским и националним приоритетима који се односе на 
образовање одраслих. 

• Текст не садржи граматичке грешке. 

• Текст је писан разумљивим језиком (без жаргона и увредљивих коментара). 

• Наслов је кратак и занимљив. 

• Текст је обележен кључним речима.  



 

• Текст садржи поднаслове и одвојене пасусе. Текст садржи корисне линкове*, 
фотографије и видео садржаје** (тамо где је применљиво).  

   * проверити да ли линкови воде ка поузданом, веродостојном и релевантном извору. 
** приликом додавања фотографија и видео садржаја посебно обратити пажњу на 

поштовање ауторских права. 

 
Вести 

• Вест се тиче образовања одраслих. 

• Тема вести је у складу са темама на EPALE платформи. 

• Тема вести је актуелна (објављена најкасније две недеље од тренутка дешавања, 
осим ако се не ради о теми од изузетне важности) 

• Језик вести је разумљив (без жаргона и увредљивих коментара). 

• Највише 650 речи. 

• Проверити да ли је извор вести поуздан и веродостојан. 

• Уколико вест садржи линкове, проверити да ли они воде ка поузданом, 
веродостојном и релевантном извору. 
 

Ресурси 

• Ресурс је у складу са темама на платформи 

• Извор ресурса је поуздан, веродостојан и релевантан за заједницу професионалаца 
у образовању одраслих 

• Ресурс је значајан извор информација. 

• Ресурс приказује пример добре праксе у области образовања одраслих 

• Постављен у договору са Националним тимом за подршку . 
 

Догађаји 

• Догађај се тиче образовања одраслих. 

• Тема догађаја је у складу са темама на EPALE платформи. 

• Језик догађаја је разумљив (без жаргона и увредљивих коментара). 

• Текст догађаја садржи кратак опис и детаљне информације о организатору. 

• Проверити да ли је извор догађаја поуздан и веродостојан. 

• Уколико догађај садржи линкове, проверити да ли они воде ка поузданом, 
веродостојном и релевантном извору. 

 
За сва додатна питања можете се обратити EPALE националном тиму за подршку у Србији 
путем електронске поште: adult-education@tempus.ac.rs или путем телефона: 011 33 42 430, 
опција 3. 
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