EPALE is het Europese elektronische platform van en
voor mensen die in de volwasseneneducatie werken
of er op een andere manier mee te maken hebben.
Ben je actief als lesgever, begeleider, coach,
vrijwilliger, beleidsmaker, academicus, onderzoeker of
journalist? Dan is EPALE iets voor jou.

WAT IS
EPALE?

EPALE kwam er op initiatief van de Europese
Commissie om de volwasseneneducatie in Europa te
ondersteunen en te versterken.

One-stop site

Word lid van een diverse Europese EPALE-community

Op EPALE maak je kennis met collega’s uit heel Europa.
Je vindt er het laatste nieuws uit de wereld van de
volwasseneneducatie, goede praktijkvoorbeelden,
beleidsontwikkelingen, leermaterialen,
onderzoeksrapporten, geschikte projectpartners.

Samen met alle leden van EPALE in Vlaanderen maak je
deel uit van een grotere Europese gemeenschap. Je deelt
ervaringen en kennis met collega’s uit andere Europese
landen die elk op hun eigen manier bouwen aan een betere
volwasseneneducatie.

Meertalige community
EPALE is beschikbaar in de 24 officiële talen van
de EU. Om dit alles in goede banen te leiden zijn
er 36 nationale ondersteuningsdiensten verspreid
over heel Europa. Alle nationale teams staan in
nauw contact met de belangrijkste spelers van de
volwasseneneducatie in hun land. EPALE-leden in hun
land kunnen altijd bij hen terecht met bijdragen, tips of
vragen in hun eigen taal.

EPALE is beschikbaar in
de 24 officiële talen
van de EU

EPALE: What’s
in it for you?

Vergroot je internationale professionele netwerk
Als lid van EPALE kan je praten over je werk en je passie met
mensen uit je eigen land of elders in Europa. Je bekijkt samen
een idee uit verschillende hoeken. En wie weet vind je zo een
geschikte partner om een (Europees) project uit te werken.
Verruim je blik op je eigen praktijk
Met EPALE kom je in contact met collega’s in je branche
uit heel Europa.. Zo kan je de dingen ook eens door hun bril
bekijken. Je kan over het muurtje kijken en leren van elkaar.

Deel je ideeën met heel veel collega’s

Blijf up-to-date

Heb je een uitgesproken mening over een hot topic? Ben je
een beleidsmaker met een interessant voorstel? Dan kan je dit
kwijt in een blog. Werkte je lang aan een onderzoek en zijn de
resultaten baanbrekend? Laat ze niet in de kast liggen maar
deel ze met duizenden geïnteresseerden. Ontwikkelde je door
de jaren een nieuwe leermethode waar je fier op bent? Vertel
erover zodat anderen jouw manier ook eens kunnen proberen…

Met EPALE blijf je altijd op de hoogte van het
laatste nieuws en de ontwikkelingen in de sector,
Vlaanderen en in Europa.

Zoek in een uitgebreide materialenbank
Duizenden kwalitatief hoogstaande materialen en documenten
over volwasseneneducatie staan tot je beschikking. Door
de steeds groeiende EPALE-gemeenschap breidt de
materialenbank heel vlug uit.

Om alles wat EPALE je biedt optimaal te benutten, maak je
best een profiel aan op EPALE.
Maak je eigen EPALE-profiel

Blijf op de hoogte van het Europese beleid
Ontdek wat de EU doet om de
volwasseneneducatie te ondersteunen. Vind
financieringsmogelijkheden voor je activiteiten en
projecten. Ontdek nuttige beleidstools, bronnen en
onderzoeksresultaten.

HOE kan je
meedoen?

Maak een profiel op EPALE om je netwerk snel en efficiënt
uit te breiden. Neem er zoveel mogelijk informatie in op
zodat anderen je kunnen vinden. Vertel ze over je ervaring, je
interesses, je projecten of waar je elke dag mee bezig bent.

Neem deel aan discussies
EPALE werkt met brede thema’s om discussie en
samenwerking te stimuleren. Zoek een forum over een
onderwerp dat je boeit, geef feedback op een bijdrage
van een collega, laat je waardering blijken of neem deel
aan een poll. Op de thema-pagina’s op EPALE kom je in
contact met mensen die jouw interesses delen.

“EPALE gaat over delen. Het brengt
beleidsmakers en mensen uit de praktijk
uit heel Europa samen om van elkaar te
kunnen leren.”
Andrew McCoshan,
Beleidsexpert volwasseneneducatie

Houd je collega’s op de hoogte
Laat van je horen in een blog
Heb je een heldere visie over een thema dat leeft in de
volwasseneneducatie? Houd je ideeën niet alleen voor jezelf,
maar deel ze met anderen op EPALE. Waarom twijfelen? De
publicatie van je blog is maar enkele muisklikken ver.

Gebruik je of ken je een interessant leermiddel? Hoorde
je over een nieuwe leermethode of ontdekte je een
interessante conferentie of studiedag? Kweek de EPALEreflex: laat het weten aan je collega’s op EPALE. Het is
niet moeilijk en zo gedaan.

Meer informatie: ec.europa.eu/epale/nl
Coördinator: karine.nicolay@epos-vlaanderen.be
@EPALE_FL
EPALE.VLAANDEREN.BE

