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Πλατφόρμα EPALE:
Επιτεύγματα και Προκλήσεις



Στην Κύπρο

 Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το ΥΠΠ

 Συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το ΥΠΠ

 Υλοποιείται, εποπτεύεται και προωθείται μέσω της 
ΔΜΤΕΕ

 Υπάρχουν στενές συνεργασίες με την ΑνΑΔ, ΙΔΕΠ, 
ΚΕΠΑ, Δίκτυο Ευρυδίκη, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, 
ΓΕΔΥ, Εθνική Συντονίστρια για το Ανανεωμένο 
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο.



Χρήστες μέχρι τον Δεκέμβριο σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο



Σε ποιους 
απευθύνεται;

 Σε όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται 
στην οργάνωση, χρηματοδότηση και παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων

 Ειδικότερα: 

• Σε όσους παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικες

• Σε οργανισμούς / συνδέσμους εκπαίδευσης 
ενηλίκων

• Πανεπιστήμια / ακαδημαϊκούς, ερευνητές

• Μέσα ενημέρωσης / δημοσιογράφους

• Φορείς χάραξης πολιτικής



Στρατηγική για το 2016

Προώθηση της πλατφόρμας σε άτομα ή ομάδες, που 
εμπλέκονται επαγγελματικά με την εκπαίδευση 

ενηλίκων με σκοπό τη χρήση της πλατφόρμας για 
ενημέρωση, αλλά και για εμπλουτισμό του 

περιεχομένου της.



Επιτεύγματα

 Αύξηση του αριθμού χρηστών της πλατφόρμας.

 Διοργάνωση Παγκύπριων εργαστηριακών σεμιναρίων για 
εξοικείωση με τα εργαλεία της πλατφόρμας. 

 Συγκέντρωση και ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα.

 Εμπλουτισμός του περιεχομένου της πλατφόρμας. 

 Μεταφράσεις ιστολογίων και άρθρων στην ελληνική 
γλώσσα.

 Υποστήριξη των Ελλαδιτών επαγγελματιών.

 Θεματικές εστιάσεις.

 Αποστολή μηνιαίων ενημερωτικών εγκυκλίων.

 Συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις.

 Συνεργασία με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης της πλατφόρμας.



Προκλήσεις 

 Θέσπιση αξιολογικών κριτηρίων και Εθνικών Δεικτών 
για την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας.

 Προώθηση του εργαλείου εξεύρεσης εταίρων.

 Συγκέντρωση πληροφοριών για χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες.

 Μεγαλύτερη εμπλοκή των χρηστών για εμπλουτισμό 
του περιεχομένου της πλατφόρμας.

 Ενεργητικότερη συμμετοχή των χρηστών σε 
συζητήσεις και σχολιασμούς.

 Συνεργασίες με άλλα NSS



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η πλατφόρμα EPALE να καταστεί ο χώρος 

συνάντησης, μάθησης, ενημέρωσης, 

συνεργασίας, κι επικοινωνίας ανάμεσα στα 

άτομα, τους φορείς και τα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  για θέματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Mαρία Παρμακλή

Συντονίστρια EPALE Κύπρου


