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Gebruik EPALE   

voor je project Erasmus+! 
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. 

EPALE – het grootste, meertalige online platform in Europa voor 

leraren, onderzoekers, politici en iedereen die zich bezighoudt  

met lerende volwassenen. Het Europese kruispunt waar de 

laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid en onderzoek over 

de volwasseneneducatie samenkomen. Al meer dan 50.000 

Europese professionals nemen al deel.  

Laat je inspireren en doe ook mee! 
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Ontwikkel je profiel en 
vergroot je zichtbaarheid 

Netwerk op Europa’s 
grootste community voor 
de volwasseneneducatie 

 

Gebruik de EPALE 
social media voor het 
verspreiden van je 
resultaten 

 

Vergroot je bereik met 
actieve interactie met  
EPALE social media 

 

Blijf altijd up-to-date  

 

Wees als eerste op de 
hoogte van de aanvraag- 
procedure, wijzigingen     
in het proces en infor-
matiebijeenkomsten 

Presenteer en 
verspreid je project en 
de resultaten 

 

Deel je kennis en je 
eigen bevindingen 

 

Bespreek actuele 
onderwerpen en maak 
jezelf zichtbaar 

 

Ga op zoek naar  
partners voor vervolg-
projecten 

 

Vind geschikte 
projectpartners 

 

Maak samen een 
planning van de 
uitvoering en 
verspreiding van 
resultaten  

 

Gebruik EPALE voor 
projectmanagement en 
het delen van 
documenten binnen de 
groep 

 

Werk samen met je 
partners aan het 
projectvoorstel in een 
gezamenlijke online 
ruimte  

Bespreek nieuws of 
ontvang feedback 
binnen je interesse-
gebieden 

 

Wissel ideeën uit en 
netwerk met 
gelijkgestemden 

Promoot je activiteiten 
zoals multiplier-
bijeenkomsten 

 

Promoot je eigen 
activiteiten 

 

Zoek ondersteuning en  
mogelijkheden voor 
opleiding en of training 

Vind en bezoek  
evenementen en /of 
trainingen 

 

Verdiep je in het 
Europese beleid van de 
volwasseneneducatie  

 

Deel duurzame outputs 
en rapportages  

 

Deel tussentijdse 
resultaten en output 

 

Nieuws over aan-
vraagprocedures, data 
voor adviesgesprekken  
en informatie-
bijeenkomsten 

 

Zoek en raadpleeg 
bronnen 

 

Beschrijf je 
projectresultaten en 
ervaringen 

 

Deel regelmatig blogs 
over je project- 
ervaringen  

 

Lees beoordelingen en 
projectverslagen 

 

Deel belangrijke 
bevindingen, verwijs  
naar je project-
resultaten en 
activiteiten 

 

Informeer anderen 
over de start van je 
project en andere 
mijlpalen in je project 

Nieuws over aan-
vraagprocedures, data 
voor adviesgesprekken  
en informatie-
bijeenkomsten  
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Profiteer van 
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Gebruik EPALE voor je project Erasmus+! 

Neem actuele 
onderwerpen en 
ontwikkelingen door 

Aanvraag Implementatie

reiding 
Verspreiding & 

evaluatie 
Voorbereiding 


