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Kommenteeritud kokkuvõte 

 
 

Hindamise eesmärgid  

Euroopa Komisjon, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat  

(DG EMPL) tellis uurimuse EPALE mõju kohta tema esimese kahe tööaasta jooksul 

(jaanuar 2015 – detsember 2016) ja potentsiaalse mõju kohta tulevikus, mille 

läbiviijaks oli Ramboll Management Consulting A/S. Käesolev dokument esitab uuringu 

olulisimaid leidusid, järeldusi ja soovitusi, mis puudutavad Euroopa täiskasvanuõppe 

elektroonilist platvormi (EPALE). Hindamisel oli kaks põhieesmärki: (a) uurida 

organisatsiooni edukust ja EPALE poolt saavutatud tulemusi ning tuvastada võimalikke 

tagasilööke ja nõrkusi ning (b) anda soovitusi platvormi toimivuse parandamiseks 

tulevikus. 

 
Metoodiline lähenemine  

Uuringul oli suur summaarne ulatus, kuna selle eesmärgiks oli hinnata EPALE 

asjakohasust, efektiivsust (võttes arvesse nii tulemusi, mõju kui tööalast 

efektiivsust), tõhusust, sidusust, komplementaarsust ja lisaväärtust kahe 

esimese tööaasta jooksul, lisaks tehti  formatiivne hindamine, et anda soovitusi 

EPALE töö parandamiseks. 

 
Metoodilisel lähenemisviisil oli tugev kasutajakeskne fookus, mis tähendab, et 

põhirõhk oli asetatud eraviisilistele (ja  potentsiaalsetele) kasutajatele, et luua 

sügavam arusaam EPALE platvormi kui täiskasvanuõpet arendava kogukonna  

tugevustest ja nõrkustest. 

 
Hindamine tugines kombineeritud meetodite lähenemisviisil, kasutades ära nii  

kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid, mis koguti dokumente uurides,  

sidusrühmadega suheldes, EL ja riiklikel tasanditel läbiviidud intervjuude ning 

sihtrühmade kaudu. 

 
Viidi läbi ulatuslik dokumendiuuring, analüüsiti EPALE tegevuse statistikat ja teostati 

uuring sotsiaalvõrgustikes, et välja selgitada, mismoodi platvormi kasutajad omavahel 

suhtlevad.  Selle täienduseks tehti sidusrühmade uuring, milles osales 2,417 

küsitletavat ja mis hõlmas kõiki EPALE-ga seotud riike ja kõiki asjakohaseid 

kasutajarühmi. Intervjuud viidi läbi EL tasemel 14 EL esindaja osavõtul, samuti 

osalesid 70 erineva sidusrühma esindajat riiklikel tasanditel, sealhulgas asjaomastest 

sidusrühmadest Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Soomest, 

Eestist ja Türgist.  Lisaks sellele osalesid uuringus sihtrühmad Maltalt, Bulgaariast ja  

Itaaliast. 

 
Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) 

Et ellu viia hariduse ja koolituse 2020 strateegilise raamistiku (ET2020)  eesmärke, 

käivitas Euroopa Komisjon  aastal 2015 EPALE, et hõlbustada täiskasvanuharidusega 

seotud teadmiste ja heade tavade jagamist ning ehitada üles Euroopa riikideülene 

täiskasvanuhariduse kogukond. 
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EPALE1 on mitmekeelne avatud kasutajaskonnaga elektrooniline platvorm, mille 

eesmärgiks on edendada kvaliteetse sisuga täiskasvanuharidust ning luua virtuaalne 

õpetajatest, koolitajatest, teadlastest, akadeemikutest, poliitikutest  ja kõigist 

täiskasvanuõppe spetsialistidest koosnev üle-Euroopaline kogukond. Platvormi 

tõlgitakse 24 keelde. Kasutusel on Drupali kohandatud versioon, mis on välja töötatud 

DG DIGIT poolt. 

 
EPALE pakub mitmesuguseid erinevaid funktsioone nagu EPALE uudised, EPALE blogi,  

EPALE ressursikeskus, kus leidub koolitusmaterjale ja muid vahendeid täiskasvanute 

koolitajatele, kalender, mis kajastab liikmetele EPALE sündmusi/kursusi ja muid 

täiskasvanuhariduse valdkonnas aset leidvaid ettevõtmisi. Samuti pakub EPALE 

täiskasvanuhariduse vallas tegutsejatele võimalust kasutada võrgustikku ja suhelda 

kolleegidega, võttes osa praktikakogukondade tegevusest või ka erarühmades. Saab 

postitada kommentaare uudiste ja blogide kohta, avaldada uusi sisusid, neid kiita 

(laikida) või maha laita. Jutt on väga erinevatest sisudest, alates õppijatoest ja 

keskkonnamaterjalidest kuni spetsiifiliste teemadeni nagu „eluks vajalikud oskused“ 

(keeled, ettevõtlus ja tööhõive, kultuurialane haritus jne), õppemeetodite kvaliteet ja 

haridus- ning koolituspoliitika.  

 

  EL täiskasvanuhariduse poliitika, kus EPALE on võtmeinstrumendiks, on DG EMPL 

(tööhõive peadirektoraat) vastutusel. EPALE üldine juhtimine on hariduse ja kultuuri 

peadirektoraadi (DG EAC) vastutusalal, mis juhib Erasmus+ programmi, mis on EPALE 

rahastajaks. DG EAC toetajaks on omakorda Hariduse, kultuuri ja audiovisuaalsuse 

täideviiv agentuur  (EACEA). EACEA vastutab lepinguliste suhete eest Keskse 

tugiteenusega (CSS) ning 36 riikliku tugiteenuse (NNS) eest. EPALE suursaadikute rolliks 

on ka EPALE nähtavaks muutmine. EPALE arengut jälgib juhtkomitee, mis koosneb DG 

EMPL-i, DG EAC ja ESCEA esindajatest.  

 

Põhilised leiud, järeldused ja soovitused  

 

Hindamise põhijäreldused ja soovitused on ära toodud allpool, sellele eelneb 

lühiülevaade uuringu leidudest. Edasisi järeldusi ja soovitusi kirjeldatakse 4. peatükis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://ec.europa.eu/epale/en/home-page 

https://ec.europa.eu/epale/en/home-page
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EPALE asjakohasus 

 
1. järeldus 1: EPALE on ajakohane, kuna ta aitab kaasa täiskasvanuhariduse 

valkdonnas esinevate väljakutseteega tegelemisega, puudub selgus ja teadlikkus 

organisatsiooni eesmärkide ja platvormi nähtavuse osas.  

 
Leiud näitavad, et EPALE põhiline asjakohasus seisneb 

„huvikogukonnaks“ või virtuaalseks kohaks olemises, kus 

kasutajad pääsevad ligi asjakohasele täiskasvanuharidust 

puudutavale infole ja vähemal määral 

„praktikakogukonnana“, kus kasutajad omaenda  kogemusi 

jagavad. See võib olla seotud vähese selgitustöö ja 

teadlikkusega EPALE kasutajate hulgas selle platvormi 

eesmärkidest ja missioonist.  

Seega näitavad leiud, et EPALE eesmärgid ja mandaat vajavad lähemat selgitamist. 

Üldiselt peetakse EPALEt asjakohaseks selles osas, mis puudutab täiskasvanud 

koolitajate vajadusi ja aitab toime tulla süsteemsete raskustega täiskasvanuhariduse 

valdkonnas, mitmel erineval viisi:  

   Pakutakse virtuaalruumi teadmiste ja informatsiooni vahetamiseks 

täiskasvanuharidust puudutavate heade tavade kohta ning hõlbustatakse koolitajate 

vahelist võrgustikutööd.  

 Toetatakse partnerluse kujunemist täiskasvanuhariduse projektide läbiviimiseks. 

 
1. soovitus : Oleks soovitav, et Euroopa Komisjon määratleks selgemalt EPALE missiooni 

ja viiks selle paremini kokku  süsteemsete väljakutsetega täiskasvanuhariduse vallas, 

näiteks koostades vastava dokumendi, mis kirjeldab lähemalt platvormi eesmärke ja 

„missiooni“.  

 
2. soovitus : Oleks soovitav, et Euroopa Komisjon ja CSS vaatavad üle platvormi 

KKK sektsiooni, veendumaks, et EPALE missioon ja visioon oleksid sidusrühmadele 

selgesõnaliselt lahti seletatud. Võimalusel võiks teha EPALEle lühikese, aga 

tähendusrikka juhtlause või moto, mis oleks veebilehe kohe EPALE nime all ja 

juhiks kasutajate tähelepanu EPALE missioonile ja mandaadile.   Näide: 

„EPALE – suhtluskogukond täiskasvanuhariduse alal praktiseerivatele spetsialistidele 

üle-Euroopaliseks võrgustikutööks ning kogemuste ja heade tavade vahetamiseks“.  

 
2. järeldus : EPALEs pakutavad teemad, alateemad, ja sisud on üldiselt kasutajate 

vajadusi arvesse võttes asjakohased, kuid nende sisu on vaja ühtlustada, isikustada 

ja üle kontrollida. 

 
Leiud näitavad, et platvorm kindlustab 

täiskasvanuhariduse valdkonna jaoks asjakohaste teemade 

adekvaatse käsitluse ning tõendid näitavad, et kasutajad 

üldiselt suudavad enda vajadustele vastava sisu üles leida.  

See on väga positiivne leid, võttes arvesse, et enamik 

sisudest on koostatud NSS esindajate poolt, kes on seotud 

lepinguliste kohustustega. Siiski näitavad leiud ka seda, et 

sisude esitamise viis platvormil ei ole intuitiivne ning 

otsingufunktsioon ei anna alati kasutajate poolt otsitavat 

tulemust.  

Lisaks sellele tuleks rõhuda rohkem sisu kvaliteedi kontrollimisele ning EPALE poolt 

pakutava üha kasvava teadmiste- ja informatsioonikogumi paremale kureerimisele.   

 
3. soovitus: On soovitav, et CSS edaspidi ühtlustaks ja esitaks platvormil leiduvat 
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informatsiooni intuitiivsemal ja kasutajasõbralikumal moel. Seda saab teha 

järgmiselt: 

    Lisades funktsiooni, mis filtreerib sisu vastavalt sellele, mis on asjakohane  

konkreetsete kasutajate jaoks (näit. funktsioon  „Näita ... täiskasvanuõppe 

pakkujate jaoks asjakohast sisu“). Saadaval peaks olema ka funktsioon „Näita 

kõiki sisusid“, et kindlustada kasutajatele igal ajal juurdepääs kogu teabele, kui 

nad seda soovivad.   

    Organiseerides ümber navigeerimismenüü sisu järgi, mis on oluline eri tüüpi 

kasutajate jaoks või vähendada / klusterdada teemade ja alateemade arvukust. 

 

4. soovitus: On soovitav, et  CSS sisestaks asjakohasuse hindamise mehhanisme 

(näit. sisu hindamine, sisude kohta ülevaadete postitamine) ja 

märgistusmehhanisme (näit. kasutades metaandmete silte (hashtag’e)), et 

kasvatada usaldust sisu asjakohasuse ja täpsuse vastu, mis võimaldab ühtlasi ka 

asjakohast sisu lihtsamini tuvastada.  

 
3. järeldus: EPALE kasutajabaas on väga mitmekesine ja koosneb väga erinevate 

vajaduste ja ootustega sidusrühmadest. Seega varieerub ka platvormi 

asjakohasus, kasutatavus ja nähtavus sihtgrupist sõltuvalt. 

 
Leiud viitavad sellele, et EPALE- on laiaulatuslik ja 

mitmekülgne kasutajaskond ning platvormi asjakohasuse 

hindamine on teatud tunnusjoonte või teatud 

kasutajatüüpide puhul erinev. Näiteks näib, et EPALE 

kasutuskõlblikkuse ja asjakohasuse hindamine sõltub 

digitaalse kirjaoskuse tasemest või koguni sellest, mil 

määral kasutaja on täiskasvanuõppe sektori tegevusse 

kaasatud.  

 
5. soovitus : On soovitav, et Euroopa Komisjon, CSS ja NSS-id viiksid läbi 

põhjalikuma vajaduste hindamise uuringu, et mõista paremini erinevate 

kasutajaskondade / potentsiaalsete kasutajate vajadusi. 

 

6. soovitus : On soovitav, et CSS ´ja and NSS-id reageeriksid vajadusele tõsta 

digitaalset kirjaoskust, arendades edasi „Kuidas seda teha“ / „Abi“ sektsiooni, mis 

sisaldaks üksikasjalikke kirjeldusi, videoid ja „samm-sammult“ juhendeid selle 

kohta, kuidas EPALE ohtratest funktsioonidest kõige rohkem kasu saada. See 

sektsioon peab olema erineva digitaalse kirjaoskuse tasemega kasutajate poolt 

lihtsalt ülesleitav. Seega on soovitav, et selleni viiv klahv pandaks platvormi 

ülaossa või pandaks eraldi nupuna navigatsioonimenüüsse.  

 

7. soovitus : On soovitav, et Euroopa Komisjon, CSS ja NSS vaataksid üle kasutajate 

võimalused suhelda virtuaalmaailmas koos võimalustega suhelda „tegelikus 

maailmas“. Euroopa Komisjon, CSS ja NSS peaksid näiteks korraldama üritusi,  

seminare ja kohtumisi, kus kasutajad, suursaadikud ja NSS-ide esindajad saaksid 

osaleda võrgustikuna päriselus. Sellised üritused ja kohtumised võiksid 

keskenduda lihtsalt teadlikkuse tõstmisele platvormist (nähtavuse edendamine) ja 

kirjeldamisele, mida tal oma potentsiaalsetele kasutajatele pakkuda on, samuti  

juhendada väiksemate digitaalsete oskustega inimesi  platvormi kasutamisel ning 

selgitada, mis kas neil sellest on nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Samuti 

võiks arutleda parasjagu täiskasvanuhariduse valdkonnas aktuaalseid teemasid.  

,  

 
EPALE tõhusus (tulemused ja mõjud) 



Study on the impact of EPALE in its first two years of operation (January 2015 – December 2016) 
European Commission 

 

 
4. järeldus: EPALE-l on seni olnud piiratud mõju tõelise täiskasvanute koolitajate  

rahvusvahelise kogukonna ülesehitamisel, kuid ta on kaasa aidanud 

„täiskasvanuõppe ja –koolituse kogukondade maastiku“ loomisele. Tuleb teha 

veel jõupingutusi, et neid kogukondasid tugevamaks muuta ja edendada.    

 

Leiud näitavad, et EPALE-l on seni olnud piiratud mõju 

tõelise täiskasvanute koolitajate  rahvusvahelise 

kogukonna ülesehitamisel, kuid ta on kaasa aidanud 

„täiskasvanuõppe ja –koolituse kogukondade maastiku“ 

loomisele. Tõendid näitavad, et EPALE-l tuleb edasi tegelda 

täiskasvanute koolitajate kogukonda „kuuluvuse“ tunde 

arendamisega kõigi kasutajate hulgas. Laiemalt võttes 

vastab ja reageerib EPALE kasutajate vajadustele vähemalt 

nelja tüüpi kogukondades, nimelt:  

▪ huvikogukonnad, mis viivad kokku Euroopa täiskasvanuhariduse alast 

ajakohastatud informatsiooni otsivaid sidusrühmi; 

▪ sihipärased kogukonnad, mis viivad kokku inimesi, kes otsivad partnereid 

projektialaseks või muuks sarnaseks koostööks täiskasvanuhariduse ja –koolituse 

valdkonnas; 

▪ praktikakogukonnad, mis viivad kokku sidusrühmi, kes õpivad üksteiselt 

täiskasvanuõpet puudutavaid kogemusi ja häid tavasid jagades; 

▪ tegevkogukonnad, mis viivad kokku sidusrühmi, kes tahavad Euroopa 

täiskasvanuhariduse valdkonnas muutusi esile kutsuda. 

Õigluse huvides tuleb lisada, et erinevatel kogukondadel on erinevad vajadused, 

millega tuleb tegelda vastavaks kohandatud viisil, et tõsta kuuluvus- ja osalustunnet.  

 
8. soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon hoiaks EPALE-t käigus kui avatud 

teabeallikat, kuhu on juurdepääs kõigil huvitatud kasutajatel. Sisu ei tohiks olla 

kättesaadav ainult registreeritud kasutajatele, kuna selle tagajärjeks on platvormi 

väheaktiivsem kasutamine.  

 

9. soovitus: On soovitav, et CSS jätkaks võimaluse otsimist EPALE erinevatesse 

sektsioonidesse interaktiivsete omaduste lisamiseks, mis aitaks kasutajatel jõuda 

oma „eesmärgini“ (näiteks leida partner Euroopa-poolse rahastamise saamiseks). 

Selliste võimaluste otsimine võib sisaldada kogukondlike omaduste lisamist nagu 

sisu hindamine, soovitused ja kommentaarid (näide: Amazoni ülevaated).   

 
5. järeldus : Kasutajalojaalsus, pühendumus ja oma platvormile oma panuse 

andmine on suhteliselt madal. Suhtlemine platvormi kaudu keskendub reeglina 

väikesele ja aktiivsele sidusrühmade tuumikule, kes omavahel järjepidevalt 

suhtleb. 
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Leiud viitavad sellele, et kasutajate osalus ja aktiivne 

tegutsemine platvormi kaudu ning kasutajate lojaalsus 

(teisisõnu taaskasutamine) on suhteliselt madal. 

Ajavahemikul 2015-2016 oli kasutajate hulgas aktiivseid 

taaskasutajaid vaid 37% ja 70% sisust avaldati NSS-ide 

poolt, kuna kasutajad lehitsesid platvormi passiivselt, 

omapoolset panust andmata. Kasutajate suhtlemine 

platvormi kaudu on samuti madal ning toimub põhiliselt 

NSS rühmade, praktikakogukondade ja erarühmade 

siseselt. 

Sellel on oluline mõju tõelise praktikakogukonna loomisel, sest kogukond peab 

ellujäämiseks olema jätkusuutlik ja põhipanustajateks  peaksid olema „ehtsad“ 

kasutajad. 

 
10.  soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon, CSS ja NSS muudaksid platvormi 

kaudu toimuvad veebiseminarid ja kursused kasutaja jaoks hõlpsamaks, et nii 

rohkem kasutajata kaasata. 

 

11.  soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon, CSS ja NSS innustaksid aktiivsemat 

osalust platvormil, kasutades pühendunud väitlusjuhte, kes  hõlbustaksid 

veebiarutelusid, valideeriksid arvamusi ja hindaksid sisusid, püüdes jõuda ka 

passiivsete kasutajateni, julgustades neid aktiivsemale osavõtule. Väitlusjuhid 

võivad olla tegevad platvormi erinevates ruumides, eriti praktikakogukondades ja 

EPALE blogilehekülgedel, kuid nad võivad enda peale võtta ka veebiseminaride 

korraldamise teatud kindlatel teemadel. 

 

12.  soovitus: On soovitav, et CSS arendaks edasi end registreerivate kasutajate 

liikide kategooriaid, et kategooriat „Muud“ kasutataks vähem – nii saab kasutajate 

vajadustest parema ülevaate. 

 
6. järeldus: Koolitusvõimalused, õppematerjalid ja head tavad on üldiselt 

asjakohased, kuid informatsiooni tuleb rohkem ühtlustada ning selle kvaliteet üle 

kontrollida.  

 
Leiud näitavad, et EPALE on kaasa aidanud tohutu hulga 

koolitusvõimaluste, õppematerjalide ja heade tavade 

levitamisele. Ajavahemikul 2015-2016 avaldati EPALE poolt 

14510 sisuühikut. Leidude põhjav võib öelda, et EPALE 

kaudu kättesaadavad sisud on üldiselt kasulikud 

täiskasvanuõppe pakkujatele nende igapäevases töös.   

Siiski leidsid kasutajad, et informatsioon võiks olla ühtlustatum, et tagada lihtsat 

juurdepääsu, ning NSS-id on seisukohal, et põhirõhk tulemuslikkuse näitamisel on 

kvantitatiivse iseloomuga (nt avaldatud sisu hulk) ning see ei ole optimaalne, et 

stimuleerida sisu põhjalikku kvaliteedikontrolli. 

 
13.  soovitus: On soovitav, et CSS ja NSS-id jätkaksid platvormil saadaoleva teabe 

ühtlustamist ning viia platvormil avaldatud sisude osas läbi korrapärasemaid ja 

perioodilisemaid kvaliteedikontrolle. 
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14.  soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon ja eelkõige EACEA vaataksid üle 

põhilised NSS-ide tulemuslikkuse näitajad ja koostada esialgne nimekiri 

kvalitatiivsete näitajate kohta, mille alusel NSS-id peaksid sisude kvaliteeti 

kontrollima. Nendeks näitajateks on näiteks sisu asjakohasus, sisu ajakohasus, 

sisu kasutuskõlblikkus, selgus, täpsus ja järjepidevus, samuti sisu kaasavus, 

lõpuleviidus, kättesaadavus jne. 

 
7. järeldus: Ürituste kalendris paranduste tegemist peetakse hädavajalikuks. 

 
Leiud näitavad, et  ürituste kalender ei saanud üldiselt 

positiivset hinnangut, kuna kasutajad soovisid sinna 

parandusi, et selle kasutamist hõlbustada. Põhiliselt ei 

olnud kasutajad rahul asjaoluga, et EPALE kalendri sisu ei 

ole organiseeritud sel viisil, et see aitaks kohe kindlaks 

määrata asjakohased sündmused. Samuti peeti vajalikuks 

kalendri sisu tõlkimist, kui pakutav informatsioon puudutab 

laiemat kasutajaskonda.  

 
15.  soovitus: On soovitav, et CSS and NSS-id uuriksid võimalusi ürituste kalendrit 

parandada järgmiselt:   

    Kalendri ümberkorraldamine selliselt, et see oleks kasutajasõbralikum (tuleks 

katsetada teistsugust formaati). 

Toimuvate ürituste laadi kohta tuleks anda rohkem teavet. 

Tuleks lisada funktsioon, mis võimaldab kasutajatel üritusi kommenteerida ja 

postitada linke ürituste tulemuste kohta.  

    Tõlkida tähtsaimate ürituste/sündmuste sisu laiema kasutajaskonna jaoks 

ja/või lisada iga ürituse/sündmuse kõrvale Google’i tõlke nupp.  

 
8. järeldus: Partnerotsingu funktsioon on olnud EPALE kasulikuks töövahendiks 

ning selle kaudu on suur potentsiaal leida koostööpartnereid üle kogu Euroopa. 

 
Partneriotsingu funktsioon on hõlpsalt kasutatav ja 

asjakohane, kuid siiski selle veelgi paremaks muuta, et see 

vahend leiaks veelgi rohkem kasutust ja kaasatust. Ei ole 

teada, kui palju konkreetseid partnerlusi on EPALE kaudu 

loodud ja platvorm seda ka ei jälgi. 

Teatud osast EPALE kaudu loodud partnerlustest on siiski teatatud. Partneriotsingu 

funktsiooni hinnati kui kasulikku ja asjakohast vahendit organisatsioonide poolt, kes 

soovisid luua kas riigisiseseid või piiriüleseid koostöösuhteid teiste 

organisatsioonidega.  Siiski viitavad leiud sellele, et partneriotsingut kasutatakse 

eelkõige selleks, et leida partnerorganisatsioon Euroopa Liidu rahastamise 

taotlemiseks; muudel eesmärkidel (näiteks ideede vahetamiseks jne.) on seda 

minimaalselt kasutatud. 

 
16.  soovitus : On soovitav, et NSS-id tegeleksid rohkem sellega, et innustada 

organisatsioone partneriotsingu funktsiooni kasutama ka muul eesmärgil, mitte 

ainult „EL rahade taotlusteks“. Seda on võimalik teha  edaspidi selliste ürituste 

käigus, kus räägitakse projektitööst ja kus organisatsioonid võivad soovida 

partneritega koostööd teha. 
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17. soovitus: On soovitav, et CSS paneb partneriotsingu lehekülje lisavõimaluse, mille 

kaudu kasutajaid kutsutakse üles võtma ühendust NSS-iga, saamaks teavet selliste 

organisatsioonide kohta, kellega nad sooviksid luua partnersuhet, kuid mille kohta 

veebilehel info puudub (näit lisada märkus: „Te ei leidnud partnerit või otsitavat 

informatsiooni? Abi saamiseks võtke ühendust oma NSS-iga (riikliku 

tugiteenusega)“ ja lisada link NSS kontaktide nimekirjale).  

 
9. järeldus: Platvormi kasutajakogemus ei ole optimaalne ja seda tuleks püüda 

parandada, et platvorm saaks kõiki oma eesmärke täita.  

 
Leiud näitavad, et on olemas platvormi funktsionaalsust 

häirivaid probleeme. Probleemid, millest on teatatud, 

hõlmavad:  tehnilisi probleeme nagu platvormi aeglus, 

registreerimisprotsess (konto loomine) ka kontole 

sisselogimine on keeruline; paigutust puudutavad 

küsimused nagu asjaolu, et sisu korraldamine ja teatud 

funktsiooni otsimine ei toimi optimaalselt;  

funktsionaalsust puudutavad probleemid nagu piiratud võimalused platvormil 

avaldatud sisule kiiresti reageerida, piiratud võimalused sisu vaatamiseks või 

märgistamiseks. Platvormi puudulik toimivus seostus kasutajate jaoks asjaoluga, et 

seda hostib Drupali süsteem, kuid ühe selle asja loomisega tegelnud sõltumatu IT 

eksperdi sõnul võib platvormi disain olla selle aeglase sooritusvõime põhjuseks (näit. 

andmete või päringute vahemällu salvestamise probleemid või halb skript takistab 

süsteemil lehekülgi korralikult laadida).   

 
18.  soovitus: On soovitav, et CSS jätkab platvormi aeglase sooritusvõime põhjuste 

uurimist ja lahendab need. Selleks on vaja spetsiaalset IT ekspertiisi. 

 

19.  soovitus: On soovitav, et CSS parandab kasutajakogemust järgmiselt:  

   Uurides kasutajakogemuse parandamise võimalusi, ühtlustades sisu  (näit 

muutes navigeerimismenüüd paremaks või organiseerides sisu ümber) ja tehes 

platvormi lehitsemise kasutajasõbralikumaks, parandades platvormi paigutust 

ning tõstes selle atraktiivsust potentsiaalsete kasutajate jaoks. 

   Muutes sisu isiklikumaks konkreetsete sihtrühmade jaoks ja innustades jagamist 

seeläbi, et paneb üles sisu kvaliteedi hindamissüsteemid  (meeldib, ei meeldi, 

kommentaar, hinnang jne.). 

 
10.  järeldus: Informatsiooni kättesaadavust kõigis EL keeltes peetakse platvormi 

suureks eeliseks.  Platvormi kasutamine langeks oluliselt, kui see oleks 

kättesaadav ainult kolmes keeles.   

 
Leiud näitavad, et EPALE üheks  suurimaks eeliseks on 

platvormi mitmekeelsus, mis võimaldab kasutajatel 

ligipääsu sisule kõigis EL keeltes.   
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Tõendid näitavad, et kasutajad reeglina konsulteerivad platvormiga oma emakeeles, 

kuid märkimisväärne osa kasutajaist suhtleb platvormi kaudu inglise keeles. Siiski on 

kasutajate teadlikkus sellest, et erinevate sisudega on võimalik tutvuda erinevates 

keeltes, suhteliselt madal.  Lisaks sellele tekitab platvormile sisestatud automaatse 

tõlkija funktsioon kasutajate seas segadust ja ei anna optimaalseid tulemusi. 

 
20.  soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon hoiab platvormi käigus 

mitmekeelsena. 

 

21. soovitus: On soovitav, et CSS üritaks parandada EPALE automaatse tõlkija 

funktsiooni. Seda saaks saavutada nii:  

   Tuleks leida optimaalse tehnilise tõlke lahendus või selgitada kasutajaliideses 

tõlgitava sisu protsessi. 

   Üleval nurgas olevale nupu kõrvale tuleks panna selgitus :“Lehitsege EPALET 

oma emakeeles“. Veelgi enam, platvormi tõlkimise valik  tuleks sisestada iga 

konkreetse sisu kõrvale, lisades märke: “Tõlkige see sisu... keelde (Google’i 

translate)”, selle asemel, et see on üldine valik (nagu see praegu on) veebilehe 

alguses. 

 

22.  soovitus 22: On soovitav, et NSS-id lepiksid teiste riikide kokku selles osas, et 

kui riigikeel ei ole inglise sees, siis tuleks kõige olulisemad sisud nende riikide 

keeltest inglise keelde tõlkida, et hõlbustada nende sisude tõlkimist teistesse 

keeltesse ja/või ka selles osas, et NSS-d kutsuksid oma kasutajaid üles tegema 

postitusi nii oma emakeeles kui inglise keeles, et saavutada seeläbi laiemat levikut.   

 
EPALE efektiivsus (organisatsiooniline korraldus ja seire) 

 
11. järeldus: Praegune organisatsiooniline korraldus on väga keeruline ja vajab 

rollide ning vastusalade selgemat piiritlemist.  
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Leiud viitavad sellele, et erinevate võtmeisikute panused 

on olnud olulised ja toetanud platvormi sujuvat toimimist. 

Võtmeisikute vaheline koostöö kohta öeldi, et see toimib  

hästi, eriti mis puudutab Euroopa Komisjoni ja EACEA-d.  

 

Siiski vajavad CSS ja NSS-ide rollid paremat piiritlemist, kuna nende kahe vaheline 

suhe ei ole optimaalne – puuduvad kontrollmehhanismid ja lepinguliselt sätestatud 

suhe. Lisaks sellele on nõuab suursaadikute roll ja neilt oodatav panus täpsemat 

selgitamist, tagamaks, et nende kogu potentsiaal saaks optimaalselt ära kasutatud. 

Kvalitatiivsed andmed viitavad samuti sellele, et saadikute poolne rahaline 

stimuleerimine võiks juhtida ressursside innukama ära kasutamise poole, kuid 

efektiivsusanalüüs ei näita selget seost saavutatud tulemuse ja saadikute poolse 

rahalise stimuleerimise või selle puudumise vahel.  

 
23. soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon piiritleks CSS rolli tema suhetes NSS-

idega täpsemalt (ja vice versa) ning et tõhusamaks muudetud mehhanismid 

hakkaksid NSS-ide tegevust, efektiivsust ja mõju jälgima, et tagada panuste 

võrreldavat jaotumist  erinevate riikide vahel (näiteks tuleks rakendada aja edasi 

arendada NSS navigatsioonipaneeli).   

 

24.  soovitus: On soovitav, et Euroopa Komisjon määratleks täpsemat suursaadikute 

rolli ja uuriks võimalusi nende jõupingutuste kompenseerimiseks (näiteks kulude 

korvamine, mõõdukad rahalised honorarid kohtades, kus seda veel ei tehta). 

 
EPALE tööjõudlus  

12.  Järeldus: Erinevused EPALE rakendamise tööjõudluses (tulemuslikkuses) 

erinevates riikides. 

Leiud viitavad sellele, et EPALE käigushoidmise kulud ja 

EPALE tööjõudlus (näit selles osas, kui palju on eelarvete 

piirides õnnestunud leida registreeritud kasutajaid 

täiskasvanud elanikkonna kohta antud riigis) erineb riigiti 

oluliselt.   

Keskmiselt olid iga EPALES registreeritud kasutaja kulud 669 EUR (kulud varieerusid 

märkimisväärselt, vahemik oli umbes 2400 EUR / registreeritud kasutaja kuni 274 EUR 

/ registreeritud kasutaja), samal ajal kui üksiku EPALE külastaja keskmine igakuine 

kulu oli 12,5 EUR. Need leiud ei näidanud siiski selget korrelatsiooni täiskasvanud 

elanike arvu ja registreeritud kasutajate ja suhteliste kulude vahel ning suursaadiku 

kasutamise (või mittekasutamise) ja riigis registreeritud kasutajate arvu vahel. 

Taustategurid nagu võime kaasata kasutajaid EL poolt rahastatud tegevustesse või 

NSS-ide või suursaadikute proaktiivsus  leiti olevat kasutajate ligimeelitamise ja 

kaasamise seisukohalt olulised, kuid sama veenvaid tõendeid NSS-ide tulemuslikkuse 

kohta ei leidu,  kui jutt on NSS-ide mõjust teatud kindlas organisatsioonis või nende 

lisarollidest  (näit EAAL Agenda riiklikud koordinaatorid, Erasmus+ riiklikud 

agentuurid). Peale selle ei ole leitud selget seost EPALE turuhõlvamise taseme ja 

mõnede kasutajaskonna tunnusjoontega seotud tegurite vahel, nagu näiteks digitaalse 

kirjaoskuse tase.   

 
25.  soovitus: On soovitav, et  NSS-id viiksid läbi ettevõetud tegevuste süstemaatilist 

hindamist igas riigis/riikide valimis, et selgitada välja, kas kasutajate/külastajate 

kontingent või nende arv moodustab mingi kindla mustri, et jõuda järeldusele, kas 

tegu on või ei ole kindlate üritustega (näit EPALE-t reklaamivate konverentside / 

ürituste korraldamine). Käesolev uuring on püüdnud selgusele jõuda, kas 

suursaadikute olemasolu, NSS-ide kahetine roll või nende positsioon organisatsioonis 
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avaldab mõju platvormi sooritusvõimele, kuid seda analüüsi on võimalik laiendada 

nagu ülalpool soovitatud. . 

 
13. järeldus: Selles EPALE rakendamise varajases staadiumis on ebaselge, kas 

EPALE käigushoidmise kulud on platvormi kasudega võrreldes äratasuvad. 

 
Leiud näitavad, et platvorm on oma eesmärkide 

saavutamisel edukust üles näidanud, kuid selle edu mõju 

on piiratud, kuna kasutajate arv on (ikka veel) väike ja 

suhtlemine toimub põhiliselt väikeses tuumikrühmas. 

EPALE põhilisteks lühemaajalisteks kasudeks on 

juurdepääs täiskasvanuõppe tavadele, üritustele ja 

potentsiaalsetele partneritele, samal ajal kui  

pikemaajalised kasud on sidusrühmade arvates täiskasvanuharidussektori 

professionaalsemaks muutmine ning täiskasvanute koolitajate pädevuse tõstmine 

kõigis osalevates riikides. Võttes arvesse asjaolu, et EPALE poolt toodetav kasu on 

mittemateriaalne ja seda ei saa finantsterminites mõõta, pole ka võimalik hinnata, kas 

kulud ennast platvormi kasudega võrreldes ära tasuvad. 

 
26.  soovitus: On soovitav, et CSS ja NSS viivad läbi erinevates riikides, kus EPALE-t 

edukalt rakendatakse –  mõõdetuna nii finantsterminites kui registreeritud 

kasutajate arvu järgi -  NSS-ide poolt kokku kogutud heade tavade 

süstematiseerimise. Selle tulemust võiks pidada NSS-ide poolt läbiviidavaks 

aktsiooniks, mille eesmärgiks on võimalus võrrelda EPALE tulemuslikkust 

erinevates riikides. See soovitus eelmise soovituse lahutamatu osa.  

 
14. järeldus: NSS-ide osatähtsus EPALE tõhusal rakendamisel on selge, kuid nende 

aktiivsus selle tegevuse juures on erinev.  

 
Leiud näitavad, et NSS-võrgustik on EPALE edukuse jaoks 

elutähtis. NSS-i proaktiivsus on oluline platvormi 

kasutajate kaasamisel, ehkki on andmeid selle kohta, et 

kaasatuse tase on riigiti väga erinev. 

 
27. soovitus: On soovitav, et NSS-ide võrgustikku hoitaks ülal ja et seda toetataks 

piisaval määral nii majanduslikult, tehniliselt kui nõustamispõhiselt, et saavutada 

EPALE eesmärke.   
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Vaadake ka 23. soovitust, mille kohaselt EACEA ja Euroopa Komisjon peaksid 

täpsemalt lahti seletama NSS vastutusalasid (seoses platvormi rakendamisega, kuid 

ka koostöö osas muude tegijatega nagu CSS) ning et kõikide NSS-ide vahel ühtlasema 

kaasatuse tagamiseks tuleb kohaldada rohkem seiret ja kontrollmehhanisme. 

 
EPALE järjekindlus  

 
15.  järeldus: EPALE on toetanud Euroopa täiskasvanuhariduse ja -koolituse 

valdkonnas toimuvate programmide levitamist, kuid eelkõige Erasmus+ 

programme. 

 
Leiud näitavad, et EPALE on otsustavalt toetanud teisi EL 

programme puudutava info levitamist, kuid märgata on 

teatud kallutatust Erasmus+ programmi puudutava 

tulemuste ja teabe esitamise suunas. EPALE kaudu 

levitatava Erasmus+ puudutav info oli sidusrühmade sõnul 

kasulik, kuid vaja oleks levitada ka muude EL programmide 

tulemusi ja nendega seotud teavet (näiteks ESF ja muude 

finantsinstrumentide poolt rahastatud projekte), lisaks 

riiklikke programme ja projekte, et muuta need 

nähtavamaks. 

 
28. soovitus: On soovitav, et CSS ja NSS stimuleeriksid teiste Euroopa ja riiklike 

programmide tulemuste levitamist, kaasa arvatud Erasmus+, kui mitte ainult 

sellega piirdumine. Seda saab teha näiteks nii, et pannakse üles teabehoidla linkide 

jaoks teistele veebilehekülgedele, kus kust saab leida teavet teiste (nii Euroopa kui 

riiklike) programmide poolt rahastatud projektide kohta.   

 
16.  järeldus: EPALE initsiatiiv on Euroopas ainulaadne ja sellesarnaseid riiklikke 

algatusi antud valdkonnas on väga vähe. 

 
Leiud näitavad, et EL tasemel ei ole olemas ühtki sarnast 

algaust ega platvormi ning üksikud eksisteerivad riiklikud 

platvormid, millel on EPALE-ga sarnased eesmärgid, 

kattuvad EPALE-ga ainult piiratud ulatuses, kui juhtub, et 

mõlemas kohas avaldatakse teatud informatsiooni 

samaaegselt. Siiski ei lange EPALE üleeuroopalised ja 

mitmekeelsed aspektid kokku ühegi teise initsiatiiviga ning 

need on saanud enamikelt sidusrühmadelt positiivseid 

hinnanguid. Seega tuleks EPALE-le kasuks, kui ta looks 

sünergiaid teiste platvormidega, et oma potentsiaale 

kapitaliseerida. 

 
29.  soovitus: On soovitav, et NSS-id aitaksid kaasa EPALE koostoime loomise 

püüetele teiste platvormidega ja sotsiaalmeediavõrgustikega, et vältida oma 

jõupingutuste dubleerimist. Näiteks võiksid NSS-id sisestada saadaval olevad  

sisud EPALE platvormile ning kui selgub, et tegemist on dubleeritud teabega, siis 

võib EPALE sisu asendada või seda täiendada muudest allikast pärit linkidelt. Sellel 

oleks positiivne mõju ka EPALE sisu ühtlustamisele.  
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EPALE lisaväärtus  

 
17.  järeldus: EPALE loob täiskasvanuhariduse ja –koolituse valdkonnas 

lisaväärtust. 

 
Leiud näitavad, et EPALE platvorm on EL tasandil täiesti 

nähtus omaette ja tema panus täiskasvanuõppe valdkonnas 

on ainulaadne. EPALE kõige olulisem lisaväärtus on tema 

mitmekeelsus ja „kõik-ühes-põhimõte“ – teisisõnu, 

tegemist on üleeuroopaliste mõõtmetega avatud 

infoallikaga, mis toetab piiriülest võrgustikutööd ja 

teabevahetust, oskusteavet ja häid tavasid erinevate 

täiskasvanuõppe alal aktiivsete sidusrühmade vahel. Siiski 

on võimalik jätkata pingutamist selle nimel, et seda 

lisaväärtust veelgi suurendada. 

 
30.  soovitus: On soovitav, et võetaks midagi ette EPALE lisaväärtuse tõstmiseks, 

eelkõige seeläbi, et hakatakse rakendama:   

   3., 4. ja 9. soovitust, mis on seotud sisude isikustamisega teatud kindlate 

sihtrühmade tarvis ning stimuleerida sisu jagamist hindamissüsteemide abil 

(meeldib, ei meeldi, kommentaarid, hinnangu andmine jne.). 

   7. ja 10. soovitust, mis puudutab kasutajate platvormil osalemise aktiivsuse 

parandamist, pakkudes neile veebipõhiseid koolituskursusi ja veebiseminare, 

mida juhivad oma ala spetsialistid, kes võimaldavad kasutajatel mõtteid 

vahetada ja ühtlasi saada valideeritud kinnitus oma osavõtu kohta 

täiskasvanuhariduses või –koolituses. 

   13., 14., 18. ja 19. Soovitust, mis on seotud kasutajakogemuse 

parandamisega sisu ühtlustamise kaudu ning platvormil lehitsemise 

muutmisega kasutajasõbralikumaks, parandades seeläbi nii platvormi välimust 

kui sooritusvõimet. 

   Igakuiste fookusteemade edasiarendamine (näiteks arendada sama teemat 

kaks kuud ja teha seda põhjalikumalt). 

 
18.  järeldus: EPALE tegevuse lõpetamisel oleks mitmeid negatiivseid tagajärgi. 

 
Leiud näitavad, et platvormi potentsiaalne sulgemine ei 

oleks soovitav. See tähendaks nii rahalisi kaotusi (näiteks 

seni tehtud investeeringud, et platvorm üles seada ja seda 

käimas hoida) ning mittemateriaalsed kaotused (näiteks 

informatsiooni kadu, võrgustike moodustamise ja koostöö 

võimaluse kaotamine jne.). 

 
31.  soovitus: On soovitav, et platvormi hoitakse alal ja investeeringuid sellesse 

projekti jätkatakse. 
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Tõendid näitavad, et EPALE-l on nii tugevusi kui nõrkusi. Siiski, kui platvormi 

sooritusvõimega seotud riskid vähenevad ja on uuritud võimalusi selle tegevuse 

tõhustamiseks, kasvab EPALE atraktiivsus kasutajate silmis suure tõenäosusega.  (vt 

allpool olevat joonist, mis kirjeldab tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte). 

 
Joonis 1: Ülevaade tugevustest nõrkustest, võimalustest ja ohtudest  

 

Tugevused 
• Mitmekeelne rahvusvaheline veebiplatvorm; 

• „Kõik-ühest-kohast“ – pakub arutelusid, tööd võrgustikes, uudiste jagamist, parimaid 

tavasid ja üritusi; 

• Ajakohastatud, kasulik sisu, mis hõlmab arvukaid täiskasvanuharidusega seotud 

teemasid; 

• Viib üleeuroopaliselt kokku täiskasvanuõppes tegevaid või sellest teemast huvitatud 

organisatsioone ja isikuid. 

 

Nõrkused 
• Tehnilised raskused, eriti märgatav on veebilehe aeglus ning probleemid konto 

loomise ja sisselogimisega; 

• Navigeerimismenüü ja sisu korraldamine ei ole piisavalt intuitiivne ja seda on 

keeruline kasutada, visuaalset väljanägemist peetakse aegunuks; 

• Funktsioonid ei tööta alati rahuldavalt (näit. otsingufunktsioon, partneriotsing, 

arutelufoorumid); 

• Platvorm ei ole piisavalt nähtav, kasutajate arv on madal ja põhitegevus toimub 

väikeses kasutajate rühmas; 

• Keskkonda peetakse pigem teabeallikaks, mitte suhtlusplatvormiks 

 

Võimalused 
• Potentsiaal kasvada ja laiendada kasutajaskonda, kui mõned ülalmainitud probleemid 

saavad lahendatud;  

• Mitmeid loetletud probleeme lahendavad praegu need, kes on EPALE-s tegevad, näit. 

EU poliitika minisait, kes hiljuti platvormiga liitus, mis tõenäoliselt osaliselt rahuldab 

sidusrühmade vajadusi;  

• Mõned funktsioonid nagu partneriotsing on kasutajate sõnul väga head, neil on 

arengupotentsiaali ja häid võimalusi luua Euroopa täiskasvanuharidussektoris 

tõhusaid koostöösidemeid.  

 

Ohud 
• Risk, et platvormi täit potentsiaali ei kasutata puuduliku teadlikkuse ja juhendamise 

tõttu;  

• Risk, et kasutajad ei leia otsitavat informatsiooni, kuna halvasti organiseeritud sisu 

ei julgusta kasutajaid uuesti katsetama; 

• Risk, et EPALE ei suuda täiskasvanute koolitajate kogukonda edasi arendada, kuna 

kasutajad liiguvad tehniliste probleemide ja raskuste tõttu sisule oma panust anda 

mujale edasi;  

• Risk, et EPALE ei leia enam kasutust, kui kasutajaskond ei laiene võis suhtluspoolt ei 

stimuleerita piisavalt.  
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