Handleiding: hoe plaats ik materiaal?
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 ‘Materialen’.

4. Klik op ‘Materiaal plaatsen’ aan de rechterkant.

5. De tab ‘Informatie over het leermiddel’ opent automatisch. Selecteer de taal waarin je het
materiaal beschrijft. Vul de velden ‘Titel’ en ‘Hoofdtekst’ in. Bij ‘Hoofdtekst’ geef je een
beschrijving van het materiaal. Maak je bijdrage 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’.

6. 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
verschijnen.

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

8. Indien van toepassing vul de ISBN code in van het materiaal.

9. Schrijf de naam van de auteur van het materiaal.

10. Klik op de tab ‘Gegevens over het leermiddel’ aan de linkerkant. Ga naar ‘Language of the
document’ en selecteer de taal waarin het materiaal of de webpagina is geschreven. Let
op: de taal van het materiaal kan afwijken van de taal waarin je over het materiaal schrijft.

11. Upload het materiaal in pdf of een word-document. Houd rekening met auteursrechten. Als
het document is geladen, kun je bij ‘Beschrijving’ de titel noemen van het materiaal.

Staat het materiaal online? Ga naar ‘Link’ en vul de titel en de URL (http://) in van de
website waar het materiaal online staat.

12. Vul het veld ‘Publicatiedatum’ in. Let op: het gaat hier niet om de datum waarop jij dit
schrijft, maar de datum waarop het materiaal is gepubliceerd door de auteur. Plaats de
cursor in het vakje ‘Datum’ en pas de datum aan.

13. Selecteer de auteursrechtstatus uit de lijst.

14. Klik op tab ‘Metagegevens over het leermiddel’ aan de linkerkant. Selecteer het behandelde
thema van het materiaal uit de lijst. Je kan meer dan één thema tegelijk selecteren door de
Ctrl toets in te drukken.

15. Selecteer het type leermiddel uit de lijst.

16. Selecteer het land waarop het materiaal betrekking heeft. Als het over meerdere landen
gaat, kies ‘Europa’.

17. Selecteer de ‘Labels’ uit de lijst. Je kan meer dan een label tegelijk selecteren door de Ctrl
toets in te drukken.

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

