Hoe plaats ik
materiaal
op EPALE?
Wat is EPALE?
EPALE (Electronic Platform for Adult Education in Europe) is hét Europese
platform voor de volwasseneneducatie en is gratis toegankelijk voor
iedereen die zich bezighoudt met lerende volwassenen. EPALE is het
Europese kruispunt waar de laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid
en onderzoek over de volwasseneneducatie samenkomen.

Inspireer en deel!
Ken je een lesmethode of een interessante bron die je wilt delen
met anderen? Plaats deze dan onder ‘Materialen’. Het platform wordt
ondersteund door 30 landen en is beschikbaar in 24 Europese talen.

Materialen
Onder materialen vallen leermiddelen, bronnen en achtergrondinformatie die voor
betrokkenen in de volwasseneducatie interessant kunnen zijn. De materialen zijn te
vinden met een zoekfunctie en filter. Zelf materiaal plaatsen? Volg hiervoor de stappen
zoals beschreven op de achterkant van deze flyer.

Plaats materiaal
in zes stappen
1
2
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Ga naar: https://ec.europa.eu/epale/nl en houd deze uitleg bij de hand.
Klik op het icoontje ‘Materialen’ in het startscherm. Bekijk ook eens de materialen van anderen
op deze pagina.

Bij ‘Over materialen’ vind je een instructie voor het aanleveren van
materialen. Klik voor het plaatsen van materiaal op ‘Materiaal plaatsen’.
Je krijgt nu toegang tot een online formulier. Vul dit geheel in. Zorg daarbij voor de juiste
spelling en grammatica.
Klaar? Klik dan op Voorbeeldweergave en vervolgens op Opslaan.
Je ontvangt een bevestiging van het plaatsen van het materiaal. Het materiaal wordt
gecontroleerd door de NSS EPALE. Na akkoord ontvang je een e-mail met een koppeling naar
je geplaatste materiaal.
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Wil je een afbeelding bij je materiaal plaatsen? Stuur deze dan met het e-mailbericht, waarin de
koppeling is vermeld, naar epale@cinop.nl. Het beeldmateriaal wordt dan voor je toegevoegd.
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