
 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της νέας ΕΡΕΥΝΑΣ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τίτλο: 

«Ενήλικες και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας: 

Η πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Βασικά μεγέθη,  εμπειρικά στοιχεία, 

συγκριτικές αναφορές» 

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, παρουσιάζει τη νέα του 

έρευνα με τίτλο «Ενήλικες και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στην περίοδο της 

πανδημίας: Η πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Βασικά μεγέθη,  εμπειρικά στοιχεία, 

συγκριτικές αναφορές», στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 

ερχόμενη Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τη 

διενέργεια στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Καθηγητών. 

Στην εν λόγω έρευνα αναδεικνύονται ζητήματα που άπτονται ευρύτερα της σημασίας και του 

επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων στη χώρα μας, καθώς και το πώς και σε ποιο 

βαθμό αυτές συσχετίζονται ειδικότερα με την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης.  

Στο παραπάνω πλαίσιο στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, ευρήματα αναφορικά με:  

 το υφιστάμενο επίπεδο του ψηφιακού αλφαβητισμού των ενηλίκων στη χώρα μας,  

 την «αυτό-εικόνα» του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για το επίπεδο των ψηφιακών 

του δεξιοτήτων τόσο ως προς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όσο και ως προς αυτές 

της παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης,  

 διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού των ενηλίκων με βάση τη 

μόρφωσή τους, το εισόδημά τους, την εργασιακή τους κατάσταση κ.ά.,  

 την ύπαρξη ή μη βάσιμης ανάγκης για αναβάθμιση, ενίσχυση και βελτίωση του επιπέδου 

ψηφιακών δεξιοτήτων του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αλλά και τη διερεύνηση του 

βαθμού στον οποίο έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους επιμορφωτικές  παρεμβάσεις. 

 



 

Τέλος, μέσα από την έρευνα προκύπτουν επικαιροποιημένα ευρήματα αναφορικά επίσης με 

τον βαθμό συμμετοχής των ενηλίκων στη χώρας μας σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 

γενικότερα, με έμφαση στους σχετικούς δείκτες κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. 

 

Την έρευνα θα  παρουσιάσουν οι: 

 Χρήστος Γούλας, Διευθυντής (Ph.d) ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

 Πωλίνα Φατούρου, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η συζήτηση, εν συνεχεία, στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας, θα διεξαχθεί μεταξύ των 

Πανεπιστημιακών Καθηγητών: 

 Καραλής Θανάσης, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 

Πατρών & Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών 

 Σαββίδης Αντώνης, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης & 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙCS) και Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (FORTH) 

 Φωτόπουλος Νίκος, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & Επιστημονικός Διευθυντής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 

Για τη διασφάλιση της συμμετοχής απαιτείται προεγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

https://inegsee-gr.zoom.us/webinar/register/WN_GYjiAnF1SYq509tYmMs6UQ  


