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EPALE (Electronic Platform for 
Adult Learning in Europe) 

Vad i hela världen är EPALE? 

• EPALE finansieras av den Europeiska kommissionen som en 
del av Erasmus+ programutbudet. I Finland utgör EPALE en 
del av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för 
vuxenutbildning.

• EPALE är en plattform, ett nätverk och en gemenskap för 
professionella inom vuxnas lärande. Plattformen är en öppen, 
flerspråkig mötesplats grundad i medlemskap som siktar på 
att förstärka yrken inom vuxenutbildningen, förbättra 
kvaliteten och utbudet av vuxnas lärande, kommunikation 
inom branschen och nätverkande och internationaliseringen 
av aktörer inom sektorn.

• Registrera dig på plattformen genom att skapa ditt eget EU 
Login -användarnamn och/eller genom att logga in med ditt 
användarnamn.



Vad erbjuder EPALE för 
Erasmus+ projekt?
• En partnerskapsfunktion där europeiska 
vuxenutbildningsorganisationer kan beskriva sina 
projektidéer. Idéer kan ses och besvaras av alla som är 
intresserade av internationella projekt. Obs. Finland är 
forumets näst mest eftertraktade partner!

• I EPALE hittar du massor av experter som har varit 
med i Erasmus+-projekt och som du kan kontakta 
personligen med din användarprofil.

• EPALE har en Erasmus+ Space funktion där du kan 
skapa din egen arbetsyta för ditt projekt. Det är möjligt 
att lagra material relaterat till projekt på arbetsytan. 
Partnerorganisationer kan därtill hålla diskussioner och 
ställa frågor på arbetsytan.

• Under projektets gång eller vid dess slut kan du 
bjuda in andra till workshopen eller slutseminariet som 
arrangeras av projektet med hjälp av EPALEs
eventkalender. 



Hur drar mitt projekt
nytta av EPALE? 

• I EPALE hittar du mer än 118 000 
vuxenutbildningsproffs som har tillgång till 
god praxis, erfarenheter och resultat av ditt 
utvecklingsarbete som publicerat av dig.

• När du publicerar resultat och erfarenheter 
av ditt projekt till EPALE ökar du projektets 
påverkan!

• I EPALE publiceras ständigt berättelser om 
mobilitetserfarenheter från deltagare i 
Erasmus+-projekt, resultat från 
utvecklingsprojekt och resurser som skapats.

 Se till att ditt projekt hittas i mängden!

https://epale.ec.europa.eu/fi/tunnisteet/eras
mus
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Nätverk

EPALE följer med projektet under hela dess livscykel!!

Före projektstart:
• Synliggör din organisation
• Sök och skapa partnerskap

Projektkoordinators uppgifter:
• Registrera dig till EPALE 
• Fyll i din användarprofil
• Skapa en organisationsprofil för din organisation 
• Bekanta dig med projektidéer och/eller lämna din 

egen idé till partnerskaps funktionen
• Ta kontakt med intressanta aktörer/projekt
• Bekanta dig med blogginlägg och resurser från andra 

projekt



Kommunikation

Under projektets gång:

• Projektpresentation (mål, betydelse, förväntningar)

• Erasmus+ Space

• Erfarenheter från individuella mobiliteter eller 
erfarenheter från utvecklingsarbetet

• Eventkalender

Projektkoordinators uppgifter:

• Skriva en projektpresentation i form av blogginlägg

• Skapa ett arbetsyta för projektet

• Publicera blogginlägg, resurser, nyheter och event 
under projektets gång



Påverkan

I slutet av projektet:

• Spara projektupplevelser

• Dela god praxis

• Säkerställ påverkan

 KOMMUNIKATION!

Projektkoordinators uppgifter:

• Publicera ett blogginlägg eller materialpaket

• Bjuda in ditt nätverk till projektets slutseminarie via 
eventkalendern

• Delta i (online)diskussioner kring temat, dela med dig
av god praxis och påverka utvecklingen av ditt eget 
yrkesområde!



Videoguider (på
finska)

Näin käytät EPALEa | EPALE (europa.eu)

• Tekniskt stöd, stöd in planeringen av 
publikationer?
• Webbseminarium för 
projektpersonalen?
• epale@oph.fi



Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Vilka sociala medier använder din organisation? 
I vilka medir är du naturligt aktiv?

- Dela projektets bloggar och resurser i sociala 
medier
 Att hitta en läsarkrets
 Flytta läsarna till projektets/organisationens 

huvudsida

- Dela projektnyheter på sociala medier under hela 
projektets livscykel (t.ex. Twitter, Instagram)

- Inflytande med minimal ansträngning, personliga 
erfarenheter, genuina känslor, upprätthålla 
nätverkets intresse

Sociala medier når ut och 
väcker



Facebook

Twitter

LinkedIn



Vad kommer naturligt?
Vad nytt kan du lära dig?

 Hur väcker och aktiverar du din 
läsarkrets?

 Hur sätter du igång en konversation?

 Vilken typ av kommunikation 
påverkar?

Texter kräver att läsaren fördjupar sig i 
saken. Titeln och introt är markerade.

Ljud når en begränsad målgrupp.

Bilder är ett effektivt sätt att berätta om 
internationella och multikulturella 
upplevelser.

Videon fångar tittarens uppmärksamhet, 
även utan föregående intresse.

Multimedia i kommunikation



Tack!
Jenni Westö
special sakkunnig
EPALE Finland

jenni.westo@oph.fi
epale@oph.fi


