
e-Ενημερωτικό  Δελτίο No.1 Ιανουάριος – Μάρτιος 2019

Οι δράσεις του ΙΚΥ ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης

της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

1. Συνάντηση εργασίας του ΙΚΥ με εκπροσώπους των Εθνι-
κών Υπηρεσιών Υποστήριξης της πλατφόρμας Epale στην 
Κύπρο και στην Σλοβενία, Λευκωσία, 
15 Νοεμβρίου 2018.  

 2. H Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY συμμετείχε στην Ετήσια 
Συνάντηση Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης της Epale 
στις 17 Οκτωβρίου 2018 στη Βουδαπέστη.

 

Επισκόπηση 2018

Εστίαση EPALE Μάρτιος – Μάϊος 2019: Εκπαίδευση 
για την Ενίσχυση της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη 
Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάϊο, εμείς στην EPALE επικεντρωνόμαστε στον σημαντι-
κό ρόλο της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη καθώς 
και τη βελτίωση του κριτικού στοχασμού των ενηλίκων και τη μεγαλύτερη εμπλοκή 
τους στα κοινά. 
Επισκεφτείτε την πλατφόρμα Epale για να βρείτε άρθρα και πηγές που υπάρχουν 
ήδη δημοσιευμένα. Μπορείτε να στείλετε στο epale@iky.gr τα δικά σας άρθρα και 
πηγές για να αναρτηθούν στην πλατφόρμα. 

Ουσιαστική συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης
της πλατφόρμας Epale Κύπρου και Σλοβενίας 2018- 2019:

Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με τη στήριξη 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Δείτε όλη την  εκΔηλωση

μεσω τησ Υπηρεσίασ

ΔίαΥλόσ τόΥ Υπ.π.ε.Θ. 

1. Εισήγηση της Συντονίστριας της Epale στην 
Κύπρο, Μαρίας Παρμακλή στην εναρκτήρια 
εκδήλωση του έργου Epale στην Ελλάδα, 
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019.

2. Συνάντηση εργασίας εκπροσώπων της 
Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της πλατ-
φόρμας Epale στην Κύπρο/Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και στελεχών του 
ΙΚΥ, Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019.

 3. Συμμετοχή του ΙΚΥ στο 4ο Συνέδριο Epale 
Κύπρου, Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2018. 

Ιανουάριος 2019 – Πρώτος μήνας λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Υπο-
στήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην 
Ευρώπη (EPALE)
Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY αποτελεί πλέον επίσημα την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 
της πανευρωπαϊκής, πολυγλωσσικής και διαδραστικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενη-
λίκων  - Epale με  τη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+. Η ανάθεση έγινε στο 
πλαίσιο σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Erasmus+ και του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) 
της Ε.Ε μετά από ορισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Epale στην Ελλάδα/ΙΚΥ σκοπό έχει να:
- ενθαρρύνει τη συστηματική επικοινωνία μεταξύ των φορέων και των ατόμων στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
- προωθήσει την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
- διευκολύνει τη δημιουργία και διάδοση πηγών πληροφόρησης στον τομέα της εκπαί-

δευσης ενηλίκων
- υποστηρίξει τις στρατηγικές και τις δράσεις που αυξάνουν τη συμμετοχή των ενηλίκων 

σε διαδικασίες μάθησης

 


