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EPALE - ELECTRONIC PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN EUROPE

Национални тим за подршку -
NSS (Фондација Темпус)

Централни тим за подршку -
CSS

Преко 100 000 регистрованих 
корисника

32 језика (од недавно и 
српски)

Иницијатива Европске 
комисије

https://epale.ec.europa.eu/sr

https://epale.ec.europa.eu/sr


Активности националног тима за подршку

Подршка 
члановима 
и контрола 
квалитета 
садржаја

Наградни 
конкурси за 
најбоље 
блог 

текстове

Конференције Обуке Вебинари



Регистрација на ЕПАЛЕ

Ко може да се региструје?

• Едукатори
• Доносиоци одлука
• Истраживачи
• Јавно признати организатори активности 
образовања одраслих

• Организатори неформалног образовања 
одраслих

• Академско особље
• Професионалци који се баве образовањем 
одраслих



Типови садржаја на ЕПАЛЕ

Блог чланци

Вести

Догађаји

Приче из заједнице

Заједнице пракси

Колаборативни простори

Дискусије на интернету

Тражење партнера за пројекте

Erasmus+ Space

МООК курсеви

Отворени образовни
ресурси (OER)

Библиотека са 
ресурсима

Пакети са ресурсима

Допринос чланова Сарадња Професионално 
усавршавање



Теме на ЕПАЛЕ



ЕПАЛЕ и Еразмус+



ЕПАЛЕ и Еразмус+ пројекти

• ЕПАЛЕ – јединствена заједница професионалаца у образовању 
одраслих 

• Ресурси и документа о актуелностима и политикама у образовању 
одраслих у Европи

• Сарадња у ОО

• Проналажење партнера

• Пројектне идеје – осмишљавање и разрада

• Виртуелне и комбиноване мобилности

• Видљивост пројекта и пројектних активности

• Дељење резултата на европском нивоу

• Доприноси квалитету пројектне пријаве и завршног извештаја



Претрага партнера



Претрага партнера



Пример захтева за тражење партнера



Erasmus+ Space



Erasmus+ Space – простор за сарадњу на Еразмус + пројектима

• Бесплатан и безбедан 
простор за сарадњу са 
партнерима на КА1 и КА2 
пројектима

• Планирање пројектних 
активности

• Праћење тока пројекта

• Дељење материјала

• Дискусије, коментари 

• Дисеминација пројектних 
резултата



ЕПАЛЕ као алат за 
промоцију и ширење 
резултата



Блог чланци

Нов приступ образовању – Дигитална 
”потрага за благом” за старије грађане
https://epale.ec.europa.eu/sr/blog/bildungsarbeit
-mal-anders-eine-digitale-schnitzeljagd-fur-
seniorinnen-und-senioren

Основне образовне мере за 
одрасле Роме треба да буду 
приоритет
https://epale.ec.europa.eu/en/node/17009
1

Најава или представљање одржане 
активности на пројекту

https://epale.ec.europa.eu/sr/blog/bildungsarbeit-mal-anders-eine-digitale-schnitzeljagd-fur-seniorinnen-und-senioren


Вести

https://epale.ec.europa.eu/sr/co
ntent/unapredivanje-karijernih-
mogucnosti-mladih

https://epale.ec.europa.eu/sr/co
ntent/erasmus-projekat-
usmeren-na-celozivotno-
usavrsavanje-prilagodeno-
potrebama-zena-iz-ruralnih

https://epale.ec.europa.eu/sr/
content/shareami-spaja-
mlade-koji-uche-francuski-
sa-starijim-osobama-koje-
zhive-u-francuskoj

Приказ циљева и тока, као и резултата 
пројеката, искуства са мобилности, 
иновативних метода и алата у настави

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/unapredivanje-karijernih-mogucnosti-mladih
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/erasmus-projekat-usmeren-na-celozivotno-usavrsavanje-prilagodeno-potrebama-zena-iz-ruralnih
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/shareami-spaja-mlade-koji-uche-francuski-sa-starijim-osobama-koje-zhive-u-francuskoj


Догађаји

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/zavr
shna-konferencija-upnow-projekta

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/tribina-
disleksija-autizam-i-adhd-u-inkluzivnoj-
nastavi

Најава догађаја – обуке, предавања, 
семинари, гостовања, кампање…

https://epale.ec.europa.eu/sr/content/zavrshna-konferencija-upnow-projekta
https://epale.ec.europa.eu/sr/content/tribina-disleksija-autizam-i-adhd-u-inkluzivnoj-nastavi


Ресурси

https://epale.ec.europa.eu/sr/node/143221

https://epale.ec.europa.eu/sr/resourc
e-centre/content/priruchnik-ikt-za-
edukatore-odraslih

Интелектуални производи, пројекта, 
резултати, публикације, приручници, 
видео материјали, курикулуми, онлајн 
курсеви и други ресурси.

https://epale.ec.europa.eu/sr/node/143221
https://epale.ec.europa.eu/sr/resource-centre/content/priruchnik-ikt-za-edukatore-odraslih


Питања и одговори¿?



Конаткти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

ЕПАЛЕ национални тим за подршку
Група за опште, стручно и образовање одраслих
Телефон: 011/3342-430
Имејл: adult-education@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
www.tempus.ac.rs

mailto:adult-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/
http://www.tempus.ac.rs/


Хвала на пажњи!


