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ЕПАЛЕ 
 

ЕПАЛЕ (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) је европска платформа која окупља појединце 

професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи. Основана је 2014. године од 

стране Европске комисије у оквиру Еразмус+ програма, са циљем да се унапреди развој области 

образовања одраслих широм Европе. 

Платформа је настала као одговор на изазове у области образовања одраслих широм Европе као 

што су: хетерогеност сектора, разлике између система образовања одраслих у Европи, многобројни 

изазови у погледу финансирања, и мотивација корисника обука. 

ЕПАЛЕ платформа је намењена онима који су директно или посредно професионално ангажовани 

у области образовања одраслих и самим тим обухвата различите циљне групе: професоре, 

наставнике и тренере, истраживаче, доносиоце одлука, каријерне практичаре и све друге 

професионалце који се баве образовањем одраслих. Издваја је интерактивни приступ који 

подразумева активно учешће корисника. 

Платформа пружа могућност појединцима и институцијама да: 

• усавршавају своја знања користећи ресурсе на платформи (публикације, научне радове, 

објављене блог чланке и друге разноврсне садржаје на платформи); 

• остваре комуникацију са колегама широм Европе о темама у области образовања одраслих 

(учествовањем у активним дискусијама, учествовањем у раду мањих група чији су чланови 

окупљени око неке теме). 

Истовремено, портал омогућава регистрованим корисницима да активно доприносе заједници тако 

што ће: 

• представити своја знања из области образовања одраслих писањем блогова, вести, чланака, 

објављивањем догађаја; 

• представити другим члановима портала релеватне ресурсе додавањем ресурса у постојећу 

базу); 

• представити рад своје организације, примере добре праксе; 

• пронаћи партнере за пројекте.ЕПАЛЕ платформа пружа могућност појединцима и 

институцијама да се припреме за учествовање у осмишљавању и спровођењу ових 

пројеката. 

Република Србија је од 2017. године постала део ЕПАЛЕ платформе. 

Национални тим за подршку функционише у оквиру Фондације Темпус која је одговорна за 

спровођење активности мреже у Србији. 
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