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Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση 
ενηλίκων στην Ευρώπη
Σύντομος Οδηγός για νέες ευκαιρίες στην ΕPALE



Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση 
ενηλίκων στην Ευρώπη 
Είναι η νέα επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα με το όνομα EPALE που ανα-
πτύσσεται με πρωτοβουλία και συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και σ’ αυτή συμμετέχουν 27 χώρες της Ευρώπης. Είναι ένας ιστό-
τοπος που αφορά οποιονδήποτε που ο επαγγελματικός του ρόλος ανήκει 
στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

https://ec.europa.eu/epale/en

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 
δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Γιατί η EPALE
Αν αναζητάτε στο διαδίκτυο θέματα γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων 
στην Ευρώπη και βρίσκεστε στον ιστότοπο της EPALE, τότε είστε στο σω-
στό μέρος. Η πλατφόρμα EPALE είναι ένας εικονικός τόπος συνάντησης 
για όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων.

Μέσω της EPALE μαθαίνετε νέα και πληροφορίες και ανταλλάζετε, με άλ-
λους εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, ιδέες, ποιοτικό περιεχόμενο 
και καλές πρακτικές.

Ως μέλος της EPALE έχετε την αποκλειστική πρόσβαση στα φόρουμ και 
στις διαδραστικές λειτουργίες της πλατφόρμας και λαμβάνετε το ενημερω-
τικό δελτίο που εκδίδεται από την κεντρική υπηρεσία EPALE.

Μπορείτε επίσης να βαθμολογήσετε το περιεχόμενο, να σχολιάσετε τις 
αναρτήσεις και να συμμετέχετε σε συζητήσεις μέσω των blog

Γίνετε μέλος της κοινότητας EPALE!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ

ΣΥΖΗΤΗΣΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ



Σε ποιους απευθύνεται η EPALE
• παρέχοντες μάθησης ενηλίκων (συμπεριλαμ-

βανομένων εργοδοτών, πανεπιστημίων, ΜΚΟ), 
καθηγητές, εκπαιδευτές, εθελοντές·

• ακαδημαϊκούς, φοιτητές, ερευνητές·

• υποδομές μάθησης ενηλίκων σε εθνικό επίπεδο, 
δίκτυα και οργανώσεις·

• μετέχοντες σε έργα και κοινοπραξίες που χρη-
ματοδοτούνται ή αναζητούν χρηματοδότηση·

• υπεύθυνους χάραξης πολιτικών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πλατφόρμα EPALE σχεδιάστηκε με γνώμονα 
εσάς τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαί-
δευσης ενηλίκων και στοχεύει στη βελτίωση του 
επιπέδου εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη 
με την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη συνερ-
γασιών ανάμεσά σας. 

Ο σκοπός μας είναι να χτίσουμε για σας μια πο-
λυγλωσσική,  διαδραστική πλατφόρμα που θα πε-
ριέχει εργαλεία για να αναζητήσετε εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, ειδήσεις και σε-
μινάρια ή συνέδρια ή μαθήματα γύρω από τον το-
μέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, μέσω 
των BLOG, μπορείτε να συζητάτε μαζί με άλλους 
εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη και να ανταλλά-
ζετε απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές σε θέμα-
τα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στους χρήστες της πλατφόρμας EPALE παρέχε-
ται δυνατότητα για αναζήτηση και εξεύρεση εταί-
ρων για ανάληψη ευρωπαϊκών συμπράξεων. 



Τι υπάρχει στην EPALE για σας
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Αν είστε εκπαιδευτής ενηλίκων, το ημερολόγιο εκδηλώσεων 
του EPALE θα σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες για συνέ-
δρια και σεμινάρια καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλη 
την Ευρώπη.

Υψηλής ποιότητας περιεχόμενο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο Πόρων της EPALE για 
να βρείτε υλικό σχετικά με καλές πρακτικές, επιστημονικά άρθρα, 
πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών στην εκπαίδευση ενηλίκων 
που εκπονούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς καθώς 
και εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για τη Διά Βίου Μάθηση.

Διαδικτυακός χώρος συζητήσεων 
Μέσω του BLOG, μπορείτε να συζητάτε μαζί με άλλους εμπει-
ρογνώμονες στην Ευρώπη και να ανταλλάζετε απόψεις, ιδέες 
και καλές πρακτικές σε θέματα που αφορούν τη εκπαίδευση  
ενηλίκων. Μπορείτε να θέσετε κι εσείς θέματα προς συζήτη-
ση, να σχολιάσετε ή να κάνετε εισηγήσεις. 

Άρθρα και ειδήσεις
Αναζητήστε άρθρα και ειδήσεις που αναρτώνται καθημερινά 
στην πλατφόρμα. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να βαθμολο-
γήσετε το περιεχόμενο. 



Πώς εσείς μπορείτε να συμβάλετε στην 
EPALE
Εκτός από την αναζήτηση υλικού από την πλατφόρμα, οι χρήστες μπο-
ρούν να δημοσιεύσουν τα δικά τους άρθρα, να σχολιάσουν αναρτήσεις 
άλλων χρηστών, να συζητήσουν και να δημιουργήσουν συνεργασίες 
με αντίστοιχους επαγγελματίες στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι 
χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν στην EPALE σεμινάρια ή συνέδρια ή 
εργαστήρια (workshops) που διοργανώνουν ώστε μέσω της πλατφόρ-
μας να γίνουν γνωστά στην Ευρώπη. Ένα ακόμα εργαλείο που προστέ-
θηκε είναι η αναζήτηση εταίρων μέσα από την πλατφόρμα. 

Για την εγκυρότητα των δεδομένων της πλατφόρμας, το υλικό και τα 
σεμινάρια που εισηγούνται οι χρήστες δημοσιεύονται στην πλατφόρμα 
εφόσον ελεγχθούν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ποιότητας που έχει θέ-
σει η EPALE.

Δημοσιεύσετε στην EPALE

ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

ΧΩΡΟ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Πώς συνδέεται η EPALE με τις δράσεις 
εκπαίδευσης ενηλίκων του Erasmus+
Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Erasmus+ είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω των συνεργασιών με άλ-
λους τομείς.

Αν το Έργο σας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 
του Erasmus+ και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην πλατ-
φόρμα Διάχυσης του Erasmus+ (Erasmus+ Dissemination Platform), 
τότε η EPALE μπορεί να τοποθετήσει σύνδεσμο που να οδηγεί στα απο-
τελέσματα αυτά.

Οποιαδήποτε άλλα Έργα μάθησης ενηλίκων μπορούν να υποβάλλουν 
τα αποτελέσματά τους για άμεση δημοσίευση στη βιβλιοθήκη EPALE ή 
να τοποθετηθεί σύνδεσμος που να δείχνει στον ιστότοπο με τα σχετικά 
αποτελέσματα.

Εγγραφείτε σήμερα! 

https://ec.europa.eu/epale/en



Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, 1434 Λευκωσία, Κύπρος
Τ. +357 22800799 | Φ. +357 22428273

Η.Τ. epale@schools.ac.cy
www.moec.gov.cy/epale.html
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