Handleiding: hoe plaats ik een evenement?
1. Ga naar de EPALE website op http://ec.europa.eu/epale/en/home-page. Om de taalpagina
te veranderen, selecteer je jouw taal uit de lijst bovenaan de pagina.

2. Log in op EPALE met je gebruikersnaam en wachtwoord.

3. Klik in het menu op ‘Activiteiten’ en ga naar ‘Evenementen’.

4. Klik op ‘Een evenement plaatsen’ aan de rechterkant.

5. Vul het formulier in. Schrijf de titel van het evenement. Selecteer altijd ‘taal neutraal’.

6. Selecteer de datum(s) van het evenement en voer de begin en eindtijd van het evenement
in. Selecteer het land en de plaats waar het evenement plaatsvindt. Als het gaat om een
online evenement kun je de velden ‘Land’ en ‘Plaats’ leeg laten.

7. Vul het veld ‘Hoofdtekst’ in. Geef een korte beschrijving van het evenement en neem hierin
de locatie op (specificeer als het online is), de titel, een overzicht en (indien beschikbaar)
het programma (bijv. workshops, gastsprekers). Maak je beschrijving in Word of Notepad
en plak de content in dit formulier. Om de content te plakken, druk je op de ‘Paste from
Word’ knop. De oorspronkelijke opmaak blijft dan behouden. Wanneer je klikt op de ‘Paste
from Word’ knop, opent een dialoogvenster. Klik vervolgens op ‘Niet toestaan’.

8. Er opent een nieuw dialoogvenster. Gebruik je gebruikelijke snelkoppelingen om de tekst in
het venster te plakken (Ctrl V). Klik op ‘OK’ en de tekst zal in het hoofdtekstvak worden
gekopieerd.

9. Druk op de knop ‘samenvatting bewerken’. Als je op deze knop klikt, kun je een korte
samenvatting schrijven.

10. Eventueel kun je hier een afbeelding uploaden.

11. Selecteer de primaire taal van het evenement. Als het evenement in meerdere talen wordt
gehouden, selecteer de extra talen inclusief alle talen die vertaald worden. Je kunt meer
dan een taal tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

12. Selecteer het type evenement uit de lijst. Er zijn twee type evenementen: conferentie
(waaronder evenementen, seminars en webinars) en evenement voor professionele
ontwikkeling (MOOC’s en cursussen). Selecteer het vakje ‘Deelnamekosten’ als er kosten
gebonden zijn aan het evenement. Selecteer de datum van het registratietermijn en voeg
een tijd toe voor de deadline. Selecteer ‘Online evenement’ als het om een online
evenement gaat.

13. Geef de naam en de URL (http://) van de website waar deelnemers zich kunnen registreren
en meer informatie kunnen vinden over het evenement.

14. Vul de organisatie(s) in. Geef de contactgegevens voor het evenement inclusief een emailadres en een telefoonnummer. Als het evenement is georganiseerd door een Europees
gesubsidieerd project, geef dan ook het projectnummer.

15. Selecteer de doelgroep voor het evenement uit de lijst. Je kan meer dan één doelgroep
tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken. Selecteer het aantal deelnemers.

16. Selecteer het behandelde thema van het evenement uit de lijst. Je kan meer dan één
thema tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

17. Gaat het om een evenement voor professionele ontwikkeling? Beschrijf dan de
doelstellingen, verwachte leerresultaten en erkenning/bewijs van deelname en/of
leerresultaten van de cursus in de desbetreffende velden.

18. Schrijf de titel van de agenda, bijvoorbeeld Agenda EPALE Lancering Conferentie, en geef
de URL (http://) van de website waar de agenda online gevonden kan worden.

19. Selecteer de ‘Labels’ die relevant zijn voor het evenement uit de lijst. Je kan meer dan een
label tegelijk selecteren door de Ctrl toets in te drukken.

20. Voor een voorvertoning van het evenement, klik je op de knop ‘voorbeeldweergave’
onderaan het invulformulier. Er opent een nieuwe pagina die twee versies van het
evenement laat zien: een samenvatting genaamd ‘voorbeeldweergave ingekorte versie’ en
een voorbeeldweergave van de volledige versie. Doe een laatste controle op spelling,
grammatica en opmaak.
21. Klik op ‘Opslaan’ onderaan het invulformulier. Het evenement zal nu verschijnen op de
website.

