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Εθνική Υπηρεσία EPALE Κύπρου

Η Εθνική Υπηρεσία που υποστηρίζει την πλατφόρμα στην Κύπρο 
συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2015 (οι προετοιμασίες είχαν αρχίσει το 
Φθινόπωρο του2014).

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού.



Ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας EPALE Κύπρου

 Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 Να προωθεί την πλατφόρμα σε άτομα, φορείς και οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

 Να συγκεντρώνει υλικό για δημοσίευση στην πλατφόρμα.
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Στόχοι της Εθνικής Υπηρεσίας EPALE Κύπρου

• Η προώθηση της πλατφόρμας σε άτομα και οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα  της εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Η  προσέλκυση νέων χρηστών.

• Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών.

• Η παρακίνηση των χρηστών για αξιοποίηση των εργαλείων και 
λειτουργιών της πλατφόρμας.

• Ο εμπλουτισμός των εθνικών σελίδων της πλατφόρμας.
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Εργαστήρια και Ημερίδες Ενημέρωσης



Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων

Παρουσίαση για την EPALE
στην τελική εκδήλωση για 
το Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο για την 
εκπαίδευση ενηλίκων 
Ελλάδος στην Αθήνα

Παρουσίαση για την EPALE στο συνέδριο 
του ΚΕΚ Δάφνη στην Πάτρα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Δεξιότητες Ζωής 
για την Ευρώπη»



Επιμόρφωση προσωπικού της Πλατφόρμας



Προωθητικό υλικό, εκδόσεις…



Προωθητικό υλικό, εκδόσεις…



Προωθητικό υλικό, εκδόσεις…



Προωθητικό υλικό, εκδόσεις…



Προώθηση πλατφό



Συμμετοχή στο #Erasmus Days



Έχουμε προωθήσει και προβάλει έργα για την εκπαίδευση 
ενηλίκων



Επιτεύγματα σε αριθμούς

Αύξηση των εγγεγραμμένων 
χρηστών
Κύπρος: αύξηση 35%
Ελλάδα: αύξηση 72%

Αύξηση των αιτημάτων αναζήτησης 
εταίρων
Κύπρος: αύξηση 92,5%
Ελλάδα: αύξηση 90,5% 

Αύξηση των επισκέψεων στην 
πλατφόρμα:
Κύπρος: από 4564 σε 7239 
Ελλάδα: από 16542 σε 34170 

Αύξηση των συνολικών δράσεων 
στην ελληνόφωνη εκδοχή:
2016: 12,291
2017: 20,948
2018: 28668



Επιτεύγματα σε αριθμούς
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Επιτεύγματα σε αριθμούς



Προκλήσεις και προοπτικές

• Ενίσχυση του διαδραστικού ρόλου της πλατφόρμας

• Υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της 

πλατφόρμας.

• Αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής της πλατφόρμας.

• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών.



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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