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Eesmärk 

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning
in Europe) on mitmekeelne Euroopa 
täiskasvanuhariduse veebikeskkond, mille 
eesmärgiks on: 
• luua tugev üleeuroopaline 

täiskasvanuhariduse kogukond ja
• parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja 

kättesaadavust Euroopas.



Sihtrühmad on:
• täiskasvanute koolitajad,
• täiskasvanuõppega tegelevad 

teadustöötajad, üliõpilased ja uurijad,
• täiskasvanuõppe võrgustikud ja 

organisatsioonid,
• projektipartnerid, 
• poliitikud,
• meediatöötajad. 



EPALE kasutus
Registreeritud kasutajaid on kokku üle 
25 000 
Külastatavus Eestist
Veebruar 2338 
Märts 2266 
Registreeritud kasutajate arv Eestis 
Veebruar 364
Märts 398
Hetkeseisuga 418



Facebooki TOP 
(klikkide arv)

Kuidas toetada Y-generatsiooni õppimist – Veronika Tuul 
– 425 – 7,3% Sots meedia klikkidest
Katrin Karu 20 koos andragoogikaga – Eliisabeth Käbin ja 
Anete Rätsep – 300 
Otsin keeleõppekaaslast – Graciela Sbertoli/Georgi
Skorobogatov – 192 
Hea näide: õnnestunud Erasmus+ projekt – Hannelore
Juhtsalu – 179 
Milline on õnnestunud Erasmus+ projekt? – Hannelore
Juhtsalu – 154  







Miks blogida?
• Võimalus jagada kogemusi ja inspireerida seeläbi 

teisi õpirändama ja õppima.
• Aitab lugejatel saada infot kuidas viia ellu mõjus 

õpirände projekt. 
• Võimaldab anda hinnangu konkreetse õpirände 

kasulikkusele.
• Toetab oma õppimisvõimaluste suurendamist 

konkreetse õpirände projekti raames.
• Saab teadvustada oma õpitegevusi laiemale 

avalikkusele ja suurendada huvi oma tegevuste 
vastu.

• …???



Kuidas blogida?
• Kasulik on järgida blogimise

juhendmaterjalis toodud nõuandeid.
• Kindlustage, et blogipostitus vastaks 

õpirände projekti sisule.
• Laske hinnata õpiväljundite saavutatust 

projekti raames.
• Soovitage jagada seda, mis võiks olla 

kasulik ka teistele.
• …???



Mis tagab edu?
• Usu, et blogimine on vajalik ja võimalik.
• Muuda blogimine projekti orgaaniliseks osaks.
• Ole kursis erinevate temaatiliste blogidega.
• Vali kõige asjakohasem keskkond.
• Lepi eelnevalt õpirändes osalejatega blogimine kokku 

(kes, kus, mida, mis ajaks jms).
• Lepi kokku, et blogija teeb vajalikud eeltööd (fotod, 

märkmed jms).
• Toeta blogijat juhendmaterjaliga.
• Aita blogijal teha kirjutamisest isiklik õpieesmärk.
• Premeeri blogijat aitava tagasisidega.
• …???



Kui sa blogid, siis oled nähtav!
https://ec.europa.eu/epale/et/


