
 

 

 

 

EPALE – Comunitatea europeană a profesioniștilor din educația adulților 

 

Platforma electronică pentru educația adulților din Europa – EPALE a fost lansată anul trecut 
(2014) de către Comisia Europeană, având drept scop atât creșterea calității serviciilor și 
activităților din educația adulților, dar și constituirea unui puternic sector european al 
profesioniștilor din acest domeniu. Construită ca o platformă multilingvă (accesul se realizează 
în limbile oficiale ale Uniunii Europene) și deschisă - utilizatorii pot interacționa cu specialiști din 
alte țări, se pot informa asupra celor mai recente articole, studii, cercetări, politici din domeniu, 
pot dezbate subiecte de interes în secțiunea de Blog, se pot promova ca organizație sau căuta 
parteneri pentru implementarea de noi proiecte și parteneriate -, EPALE a devenit un 
instrument care pune în contact specialiști din educația adulților, organizații, agenții, instituții 
guvernamentale din întreaga lume, numărând peste 5200 de utilizatori. Secțiunile platformei 
sunt organizate astfel: Spațiu de știri, Calendar de evenimente, Centru de resurse, Blog și 
funcția ‘Căutare de parteneri’ , lansată de curând.  

Pentru a asigura funcționarea și promovarea EPALE, la nivelul Comisiei Europeane a fost 
înființat un Serviciu Central de Asistență (SCA), iar în statele membre UE au fost înființate 
Servicii Naționale de Asistență (SNA), în cadrul organizațiilor/autorităților desemnate la nivel 
național. În România, SNA a fost desemnată Autoritatea Națională pentru Calificări, care 
implementează un proiect finanțat prin programul ERASMUS+, Serviciul Național de Asistență 
EPALE pentru România, pentru a asigura buna funcționare a platformei la nivel național. Astfel, 
pachetele de lucru din cadrul proiectului prevăd implementarea unei strategii naționale de 
comunicare, recrutarea și motivarea utilizatorilor să se înscrie pe platformă, asigurarea 
conținutului multilingvistic prin traduceri, colaborarea cu Agenția Națională ERASMUS+, 
colectarea de resurse și contribuții la dezbateri pe forumul platformei. 

Pentru punerea în practică a protocolului de colaborare încheiat între ANPCDEFP şi ANC în 
cadrul proiectului, ANC a fost invitată să participe la Seminarul naţional de raportare finală 
GRUNDTVIG PAR 2013, eveniment organizat în zilele de 18 si 19 iunie 2015 de către Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 
(ANPCDEFP), tema seminarului fiind prilejuită de finalizarea ultimelor  proiecte aprobate prin 
Programul de Învățare pe tot Parcusul Vieții/Lifelong Learning. Programul seminarului a cuprins 
informări asupra Raportării finale pentru PAR 2013, despre Baza de Date EST/European Shared 
Treasure, Managementul financiar al proiectelor PAR, dar și despre platforma EPALE. În a doua 
parte a seminarului au fost prezentate exemple de bună practică ale proiectelor PAR aflate în 
faza de finalizare. La eveniment, desfășurat în cele 2 zile, au participat circa 100 de persoane, 
beneficiari ai proiectelor PAR 2013. 

Prezentarea platformei EPALE, susținută în cadrul seminarului, s-a axat pe de-o parte pe 
beneficiile pe care le pot avea, ca utilizatori, beneficiarii de proiecte din zona educației adulților, 
respectiv își pot încărca în Centrul de resurse rezultatele, produsele, studiile de caz, rapoartele, 



 

 

cercetările realizate în cadrul proiectelor implementate; dar, pot și să se promoveze ca 
instituție prin accesarea funcției de ‘Căutare parteneri/Search partners’, funcție care le asigură 
vizibilitatea atât la nivel național cât și european, cât și posibilitatea de a încheia noi 
parteneriate pentru implementarea de noi proiecte ERASMUS+. 

Cei care doresc să se înregistreze sau să afle mai multe detalii despre platformă, o pot face 
accesând site-ul: http://ec.europa.eu/epale/ro.  

Pentru informaţii suplimentare: Coordonator EPALE România – Mari Cecilia Toma, tel.  0372 12 
9029 sau www.anc.edu.ro, office@anc.edu.ro. 

 

 
 
 



 

 

 
 

 


