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  @Epale Greece - Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις 
μόνον των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.
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ΕρΕΥνα για την αξιολογηση 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 
στην Ευρώπη - EPALE

Τελική Έκθεση
Αποτελεσμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΊΚυ) λειτουργεί ως εθνικός κόμβος της πολύγλωσσης 
και διαδραστικής πλατφόρμας Epale από τον Ίανουάριο 2019. ώς Εθνική υπηρεσία υποστή-
ριξης της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EPALE συνδέεται, απευθύνεται και εξυπηρετεί τους 
εθνικούς χρήστες στηρίζοντας τους φορείς και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Η πλατφόρμα EPALE - https://epale.ec.europa.eu/el - λειτουργεί από το 2014 και προ-
σβλέπει στην πληροφόρηση, διασύνδεση και επικοινωνία στο ευρωπαϊκό και εθνικό επί-
πεδο των ψηφίδων που συγκροτούν τις επιμέρους ομάδες στόχο της: πάροχοι εκπαίδευσης 
ενηλίκων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές, εκπαιδευτές εκπαιδευτών και φορείς 
που δραστηριοποιούνται για την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
ενηλίκων μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η Εθνική υπηρεσία υποστήριξης της πλατφόρμας EPALE στην 
Ελλάδα/ΊΚυ ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) την υλοποίηση έρευνας για την αξιολόγηση της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας EPALE από τους εγγεγραμμένους χρήστες της 
πλατφόρμας.

H αποτίμηση της απήχησης και της λειτουργίας της πλατφόρμας 
EPALE από τους ίδιους τους χρήστες στόχο έχει να αναδειχθούν 
και να ενισχυθούν οι δυναμικές που δημιουργεί η πλατφόρμα 
στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα καθώς και 
να επαναπροσδιορισθούν οι υφιστάμενες λειτουργίες της. απώ-
τερος σκοπός της ενίσχυσης της πλατφόρμας EPALE είναι η στή-
ριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης, η προ-
σωπική ανάπτυξη, η διασύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς 
και η προβολή και δικτύωση των ελληνικών φορέων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 
της Πλατφόρμας EPALE στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας EPALE

Βασικές προτάσεις από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα EPALE!

διαδικτυακή καθοδήγηση των χρηστών 
για την ανάρτηση MOOC (μαζικό ανοικτό 
διαδικτυακό μάθημα) και OER (ανοικτό 
Εκπαιδευτικό πόρο) στην πλατφόρμα EPALE.

προσωπικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για τις εξελίξεις στον τομέα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα (σεμινάρια, 
αναζήτηση συνεργασιών, νέα της αγοράς εργασίας).

μεγαλύτερη έμφαση στη διάκριση 
του υλικού της πλατφόρμας EPALE 
βάσει θεματικών και ομάδες-στόχο.

προτεινόμενες θεματικές προς περαιτέρω εστίαση:
1. Καλές πρακτικές και καινοτομίες στον τομέα 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
2. τεχνολογία και εκπαίδευση από απόσταση.
3. Εκπαίδευση ενηλίκων και εργασία: αρχική και 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.
4. Εκπαίδευση ενηλίκων, ενεργοί πολίτες και κοινωνία  

των πολιτών.

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των χρηστών για τη χρήση της πλατφόρμας 
EPALE. περαιτέρω ανάπτυξη 
οπτικοακουστικών εργαλείων.

Εμπλουτισμός της πλατφόρμας 
με περισσότερες πληροφορίες για 
τον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στην Ελλάδα.

δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πηγές 
πληροφόρησης χωρίς την προϋπόθεση 
της εγγραφής στην πλατφόρμα EPALE.

περισσότερο φιλική προς το χρήστη ορολογία. 
πιο συχνές ηλεκτρονικές παραπομπές των 
όρων στο Γλωσσάρι της πλατφόρμας EPALE. 

https://iky.gr/epale 
https://epale.ec.europa.eu/el



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας EPALE 

αφορούσε 1.348 χρήστες/χρήστριες  
της πλατφόρμας EPALE που δήλωναν κατά 

την εγγραφή τους την Ελλάδα ως τόπο διαμονής. 
Η συλλογή των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε 
από 14/5/2020 έως 1/6/2020. 

ο στόχος των 300 συμμετοχών στην έρευνα 
επετεύχθη και 424 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν 

προς επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Η έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας 

για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) 

περιλαμβάνει ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν και αξιοποίηση 

των ανοικτών ερωτήσεων.

Η Έρευνα

ΚοινωνιΚο-δΗμογραφιΚο Προφιλ 
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών 

στην έρευνα EPALE

59,7%
40,3%

διαγραμμα 1

Το φύλο των συμμετεχόντων

διαγραμμα 9
Αξιολόγηση σημαντικών παραμέτρων της πλατφόρμας από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα EPALE

Κάτω
των 25

25-34 35-44 45-54 55-64 65 και άνω

0,2%

7,5%

30,4%

43,9%

16,3%

1,7%

Ηλικιακές Οµάδες Χρήση της Πλατφόρµας EPALE

Άλλο

Συµµετοχή ή παρακολούθηση
διαδικτυακών συζητήσεων

Πληροφορίες σχετικά µε εκδηλώσεις στον κλάδο
στον οποίο δραστηριοποιούνται οι χρήστες

Πρόσφατα νέα που αφορούν τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιούνται οι χρήστες

Αναζήτηση πρακτικών πληροφοριών σχετικά
µε την εργασία των χρηστών

Πρόσβαση σε εθνικές δράσεις για
την εκπαίδευση ενηλίκων

Πρόσβαση σε εθνικά έγγραφα πολιτικής και εκθέσεις

Πρόσβαση σε έγγραφα πολιτικής και εκθέσεις της ΕΕ

Ευκαιρίες δικτύωσης

Αναζήτηση εταίρων σε Erasmus+ σχέδια

Ανάρτηση άρθρων, υλικού ή σχολίων στην πλατφόρµα

Προώθηση του προφίλ και της εµπειρίας
των χρηστών / του οργανισµού τους
Ανταλλαγή ιδεών και περιεχοµένου

µε συναδέλφους - οµοτέχνους

Πρόσβαση σε καλές πρακτικές

0,7%

23,8%

19,6%

33,7%

21,2%

27,1%

34,4%

38,4%

42,2%

43,4%

38,7%

22,9%

41,5%

46,0%

Αξιολόγηση Σηµαντικών Παραµέτρων της Πλατφόρµας EPALE

Πολυµέσα (αρχεία, βίντεο,
εικόνες, γραφικά πληροφοριών)

Σχεδιασµός της πλατφόρµας
EPALE 

Ταχύτητα πλατφόρµας

Εύρεση πληροφοριών σχετικών
µε τις ανάκες των χρηστών 

Ποιότητα των παρεχόµενων
πληροφοριών 

∆ιαδικτυακά Σεµινάρια

41,2%
50,6%

39,4%
46,9%

11,8%

29,2%

24,6%
56,0%

17,1%
2,3%

47,6%
19,9%

3,3%

20,2%
55,9%

21,1%
2,7%

1,9%

7,0%

27,0%
51,8%

19,5%
1,7%

1,2%

Πολύ καλό/ή
Καλό/ή
Μέτριο/α
Κακό/ή

διαγραμμα 2
Οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων στην έρευνα EPALE

διαγραμμα 5
Τύπος Οργανισμού στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συμμετέχοντες στην έρευνα EPALE

Tύπος Οργανισµού

29,5%

1,2%

6,4%

0,6%

54,9%

6,9%

Φορέας Παροχής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Φορέας παροχής Καθοδήγησης σχετικά µε τη
Μάθηση ή/και την Επαγγελµατική Σταδιοδροµία

Εθνικός Φορέας, δίκτυο ή Οργανισµός που
δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ευρωπαϊκός Φορέας, δίκτυο ή Οργανισµός που
δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Φορέας που συµµετέχει σε Έργα & Συµπράξεις
που έχουν λάβει/αναζητούν χρηµατοδότηση
Φορέας σε Τοπικό ή Περιφερειακό Επίπεδο

ο οποίος ασχολείται µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Άλλο

6,9%

διαγραμμα 8
Λόγοι που επισκέπτονται οι χρήστες την πλατφόρμα EPALE

αΞιολογΗΣΗ 
της Πλατφόρμας ΕPALE

Πρόταση Χρήσης της
Πλατφόρµας EPALE

Συµβολή της EPALE στον τοµέα
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ναι

58,3%

Μάλλον
Ναι

36,1%

Μάλλον
Όχι

4,2%

Όχι

1,4%

Ναι

95,4%

Όχι

4,6%

διαγραμμα 6
Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση 

αν θα πρότειναν την Πλατφόρμα EPALE 
σε κάποιον/α συνάδελφο

διαγραμμα 7
Απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 

ερώτηση κατά πόσο η Πλατφόρμα EPALE 
συμβάλλει στην αναβάθμιση του τομέα 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανώτερο Eπίπεδο Eκπαίδευσης

0,2%

0,5%

1,9%

3,3%

13,2%

13,4%

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου

∆ίπλωµα Μεταδευτεροβάθµιας

Πτυχίο Τ.Ε.Ι.

Πτυχίο Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα

67,5%

διαγραμμα 3
Το επίπεδο εκπαίδευσης1 των συμμετεχόντων στην έρευνα EPALE

διαγραμμα 4
Σημαντικό Ποσοστό των Συμμετεχόντων στην έρευνα EPALE δήλωσαν Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Εκπαιδευτές ενηλίκων

38,7%

61,3%
Ναι

Όχι

1. Η ερώτηση αφορούσε σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν και συνεπώς η διάκριση αΕΊ τΕΊ έχει διατηρηθεί. Στο δίκτυο 
ΕυρυδΊΚΗ, το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση αποτυπώνονται οι αλλαγές στη διάρθρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_el


