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 e-Ενημερωτικό Δελτίο EPALE Τεύχος Νο.2   

 

     Follow us on Facebook -   Epale Greece - Εκπαίδευση Ενηλίκων : @EpaleGreece 

 

 

Epale 2019 - Webinar ανάλυση χαρακτηριστικών και ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα. 

 

https://www.facebook.com/EpaleGreece/�
https://www.facebook.com/EpaleGreece/�
https://www.facebook.com/EpaleGreece/�
https://www.facebook.com/EpaleGreece/�
https://www.facebook.com/pages/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD-State-Scholarships-Foundation/594915800553035?ref=hl�
https://www.facebook.com/pages/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD-State-Scholarships-Foundation/594915800553035?ref=hl�
https://www.youtube.com/watch?v=fpvRYvUdi0U�
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Εστίαση EPALE Οκτώβριος 2019:   Εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο της εργασίας 

Η θεματική εστίαση της EPALE από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 είναι στην εκπαίδευση 
ενηλίκων στο χώρο εργασίας. Ανατρέξτε στη θεματική σελίδα της EPALE για τη μάθηση στο χώρο 
εργασίας πατώντας εδώ. 

 

Εστίαση EPALE Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019: Ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 
κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων 

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη 2019, η κοινότητα της πλατφόρμας Epale εστίασε στο θέμα της 
κοινωνικής ένταξης και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην κοινωνική ένταξη 
ευάλωτων ομάδων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ στη θεματική σελίδα της 
Epale ‘Κοινωνική ένταξη’ για να δείτε το υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Epale. 

 

Εστίαση EPALE Ιούνιος - Ιούλιος 2019:  Άτυπη και μη-τυπική μάθηση 

Τους μήνες Ιούνιος - Ιούλιος 2019, οι χρήστες της πλατφόρμας Epale εξερεύνησαν τα οφέλη και τις 
προκλήσεις της άτυπης και μη-τυπικής μάθησης, καθώς και καινοτομίες, νέες μεθόδους και 
προσεγγίσεις, παραδείγματα καλών πρακτικών και μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων έργων στον 
τομέα.   

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα EPALE για να ενημερωθείτε για τα άρθρα και τις πηγές που έχουν 
δημοσιευτεί αναφορικά με την άτυπη και μη-τυπική μάθηση πατώντας εδώ. 

 

Εστίαση EPALE Απρίλιος-Μάϊος 2019:  Εκπαίδευση για την Ενίσχυση της  Ιδιότητας του 
Ενεργού Πολίτη 

Η πλατφόρμα Epale εμπλουτίστηκε από ενδιαφέρον περιεχόμενο σχετικά με την εκπαίδευση του 
πολίτη κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιος και Μάϊος 2019. 

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα EPALE  και διατρέξτε  μια περίληψη του περιεχομένου που 
δημοσιεύθηκε σχετικά με το θέμα της ενίσχυσης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη εδώ. Ενδιαφέρον 

https://epale.ec.europa.eu/en/themes/workplace-learning�
https://epale.ec.europa.eu/en/themes/social-inclusion�
https://epale.ec.europa.eu/en/themes/social-inclusion�
https://epale.ec.europa.eu/en/themes/social-inclusion�
https://epale.ec.europa.eu/en/themes/non-formal-and-informal-learning�
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/good-practice-examples-epale-event-citizenship-education�
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έχει και η σχετική ηχητική εκπομπή - podcast.   

 

 
29/10/2019 - Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής Μελέτης Αντίκτυπου για τον 

τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του προγράμματος Erasmus+ 

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, 
πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής Μελέτης Αντίκτυπου για τον τομέα 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του προγράμματος Erasmus+ στην Αθήνα, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-podcast-may-2019-can-adult-learning-create-active-citizens�
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3412-29-10-2019-meleti-antiktypou-gia-ton-tomea-tis-ekpaidefsis-enilikon-tou-programmatos-erasmus-divanicaravel-athina�


4 
 

1/10/2019 - Συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale στο 
ετήσιο πανευρωπαϊκό Συνέδριο EPALE. 

 

Το ΙΚΥ/Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της πλατφόρμας EPALE συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο 
πανευρωπαϊκό διήμερο συνέδριο της EPALE που διεξήχθη 1-2 Οκτωβρίου 2019 στη Βαρσοβία. Η 
εκδήλωση αφορούσε τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκέντρωσε περισσότερους από 200 
εθνικούς εκπροσώπους από τα 36 κράτη που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE. 

  

  

 

  

 

 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3411-30-10-2019-symmetoxi-tis-ethnikis-ypiresias-ypostiriksis-tis-platformas-epale-sto-etisio-panevropaiko-synedrio-epale�
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2/7/2019 -Τεχνική Εκπαίδευση από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της 
πλατφόρμας Epale (ECORYS) 

 

Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της EPALE, ECORYS, διοργάνωσε τεχνική εκπαίδευση για τις 
Υπηρεσίες Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία 

 

 

  

 

 

 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3398-texniki-ekpaidefsi-apo-tin-kentriki-ypiresia-ypostiriksis-tis-platformas-epale-ecorys-2-3-iouliou-2019�
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27/6/2019 - Συνεργασίες στην Κύπρο 

 

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Καθ. Κυριάκου Αθανασίου και του Γενικού 
Διευθυντή του Ι.Κ.Υ. κ. Φώτιου Κ. Αθανασόπουλου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκαναν παρουσιάσεις ο κ. Παναγιώτης Κύρου, Επιθεωρητής 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Επιμορφωτικών Κέντρων, Υπεύθυνος ΔΡΑ.Σ.Ε. με θέμα 
«Επιμορφωτικά Κέντρα Κύπρου», η Δρ. Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός ΓΕΔΥ, Διευθύντρια Έργου 
Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2017-19 με θέμα «Εκπαίδευση ενηλίκων 
στην Κύπρο» και ο κ. Ανδρέας Ελευθερίου, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με θέμα «Προγράμματα και δομές της ΔΜΤΕΕΚ για την 
εκπαίδευση ενηλίκων». Λευκωσία, 27 Ιουνίου 

 

 

 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3397-27-28-6-2019-ekpaideftiki-synantisi-ton-ekprosopon-tis-ellinikis-kai-kypriakis-ethnikis-ypiresias-ypostiriksis-tis-platformas-epale-stin-kypro�
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 22/5/2019 - Workshop για την Πλατφορμα του Epale 

 

Το πρώτο workshop για την πλατφόρμα της Epale διενεργήθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2019 
κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πλατφόρμα Epale από την Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale και συζητήθηκαν μεταξύ των 53 εμπειρογνωμόνων οι 
δυνατότητες αξιοποίησης της πλατφόρμας από τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα. 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3396-22-5-2019-workshop-gia-tin-platforma-epale-pou-pragmatopoiithike-stin-athina�
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14/5/2019 - Συνάντηση Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale. 

 

Μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της 
πλατφόρμας Epale συναντήθηκαν στις 14 και 15 Μαΐου 2019 στις Βρυξέλλες. 

  

 

 

 
 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3395-14-15-5-2019-synantisi-ethnikon-ypiresion-ypostiriksis-tis-platformas-epale�
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   Epale Greece - Εκπαίδευση Ενηλίκων : @EpaleGreece 

                                                        Website : www.iky.gr/epale   
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https://www.facebook.com/pages/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD-State-Scholarships-Foundation/594915800553035?ref=hl�
https://www.facebook.com/pages/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%8E%CE%BD-State-Scholarships-Foundation/594915800553035?ref=hl�
https://www.facebook.com/EpaleGreece/�
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Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται από το ΙΚΥ- Epale αποκλειστικά για ενημερωτικούς 
σκοπούς και πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον 
N. 3471/2006). 
Κάθε συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόμοιων με το παρόν ηλεκτρονικών μηνυμάτων και είναι 
δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή {unsubscribe}πατώντας εδώ.{/unsubscribe}

 
 

 

  

  

  

  

  

 


