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Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, για να 

απευθύνω χαιρετισμό με αφορμή την ολοκλήρωση ενός χρόνου 

λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας EPALE στην Κύπρο.   

Ως η επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
πλατφόρμα EPALE αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο συνάντησης όλων των 
επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο τομέα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει στους 
ευρωπαίους επαγγελματίες τη δυνατότητα  να ανταλλάξουν απόψεις και 
ιδέες και να συνεργαστούν με κοινό στόχο την ανάδειξη και την 
αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Επομένως, η λειτουργία της πλατφόρμας EPALE εξυπηρετεί τις επιδιώξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται μέσα στο στρατηγικό 
πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», το οποίο προβλέπει: (1) να 
γίνει πραγματικότητα η διά βίου μάθηση και κινητικότητα, (2) να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, (3) να προωθηθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και 
η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και (4) να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανάμεσα στα 30 κράτη της Ευρώπης που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση και στη διάδοση της πλατφόρμας EPALE, η 

Κύπρος έχει επιτύχει καλά αποτελέσματα σε ότι αφορά στην εγγραφή 

χρηστών στην πλατφόρμα, τη συμμετοχή τους στις ημερίδες που 

πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο καθώς και την κινητικότητα, 

σε σχέση με τη δημοσίευση σεμιναρίων. Θετικά αποτιμάται επίσης η 

συμμετοχή στον διαγωνισμό συγγραφής άρθρου με τίτλο «Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία», αφού η ποιότητα των 

άρθρων που έχουν υποβληθεί ήταν αξιοσημείωτη.   

 



Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζουμε ένθερμα την 

ανάληψη ευρωπαϊκών  προγραμμάτων που προωθούν και αναπτύσσουν 

την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, μέσω ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και συνεργασίας με τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη. Μέσα σ’ αυτό 

το πλαίσιο, υποστηρίζουμε και επικροτούμε τη λειτουργία της 

πλατφόρμας EPALE. Επιδίωξή μας είναι η πλατφόρμα να αναβαθμιστεί 

ακόμη περισσότερο, ώστε να γίνει απαραίτητο εργαλείο στην κοινότητα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, ως μια έγκυρη πηγή υλικού και πληροφοριών για 

θέματα και σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων που γίνονται σε όλη την 

Ευρώπη.  

 

Καταληκτικά, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό συγγραφής άρθρου και κυρίως αυτούς 

που διακρίθηκαν. Συγχαίρω επίσης τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ανέλαβε την υλοποίηση της 

πλατφόρμας αυτής, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και, κατ’ επέκταση, την Κύπρο. Τέλος, εύχομαι καλή συνέχεια 

σε τέτοιου είδους πρωτοποριακές δράσεις που προάγουν τη διά βίου 

μάθηση.  
 


