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Τα ευρύτερα οφέλη της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

• Διεύρυνση οριζόντων - 
πνεύματος 

• Βελτίωση και αναβάθμιση 
γνώσεων, ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων 

• Μείωση των ανισοτήτων 
• Ενίσχυση της 

παραγωγικότητας 
• Βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης του ατόμου 
• Ένταξη ή επανένταξη 

στην αγορά εργασίας 
 

• Ενεργός πολιτότητα 
• Ενίσχυση της αυτοεικόνας 

και της αυτοπεποίθησης 
• Κοινωνική ανάπτυξη/ 

κοινωνικές σχέσεις 
• Μείωση της 

εγκληματικότητας 
• Βελτίωση του γονεϊκού 

ρόλου και ενίσχυση των 
σχέσεων στην οικογένεια 

• Δημιουργικότητα - 
καινοτομία 
 



Τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικών; 
• Ευρώπη 2020  
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (EK2020) 
• Αποτελέσματα Διεθνούς έρευνας PIAAC (2013) 
• Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων (European Agenda for Adult 
Learning) 

• UNESCO – (CONFINTEA, Grale reports) 
• EPALE_________________________________ 
• Εθνική Στρατηγική Δία Βίου Μάθησης 2014-20 
• Στρατηγικοί Σχεδιασμοί Υπουργείων 
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Οι αναθεωρημένες προτεραιότητες της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το 2015-20 

Οι τέσσερις νέες βασικές πτυχές της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων για την περίοδο 2015-20 στοχεύουν στα 
ακόλουθα: 
 
(α) Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(β) Aύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(γ) Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων και  
(δ) Προώθηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
 



 
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 
Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (1) 
 

• Ενημέρωση των ενηλίκων για το 
θεμελιώδες δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους.  
 

• Ενημερωτική Ημερίδα, Ξενοδοχείο 
Sun Hall, Παρασκευή, 26 Ιουνίου 
2015 «Ενίσχυση της πρόσβασης των 
ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την 
Κατάρτιση» (Ενημερωτικά 
Περίπτερα) 
 

 

Υλοποίηση 
της Διά 

Βίου 
Μάθησης 



Ημερίδα Ενημέρωσης, 26 Ιουνίου 2015 Sun Hall 
Λάρνακα- Εγγραφές: http://conf.moec.gov.cy 



Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (2) 

• Βελτίωση της ποιότητας του 
προσωπικού που 
δραστηριοποιείται στο πεδίο της 
εκπαίδευσης/κατάρτισης 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

• Σεμινάρια προς εκπαιδευτές 
ενηλίκων που διδάσκουν σε 
ευάλωτους ενήλικες/ενήλικες με 
χαμηλές βασικές δεξιότητες 

• Αναλυτικό Πρόγραμμα για 
εκπαιδευτές ενηλίκων που 
διδάσκουν ψηφιακές δεξιότητες 

Βελτίωση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας 
της Εκπαίδευσης 

και της 
Κατάρτισης 



Στόχοι του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου (3) 
http://www.moec.gov.cy/aethee/ 
 

• Γνωστοποίηση και εφαρμογή 
των κυριότερων μηνυμάτων 
της Διεθνούς Έρευνας 
Ικανοτήτων Ενηλίκων (PIAAC 
– Programme for the 
International Assessment of 
Adult of Competencies) σε 
συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς. 

• Χαρτογράφηση της υφιστάμενης 
κατάστασης ως προς τις 
παρεχόμενες ευκαιρίες βασικών 
δεξιοτήτων/τελική έκθεση 

Βελτίωση της 
βάσης γνώσεων 

για την εκπαίδευση 
ενηλίκων και της 
παρακολούθησής  

της 
 



Απώτερος Στόχος 
 
Να ενισχυθεί ο εθνικός στόχος της Κύπρου για 
αύξηση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού 
σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης (12% μέχρι το 
2020) 

2010 
7.7% 

2014 
7.0% 

2020 
12% 



Οι σημερινές προκλήσεις του πεδίου της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο 
• Η ανάπτυξη συνεργιών και των δικτύων  
• Ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 

•  Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης  

• Εισαγωγή μηχανισμών παρακολούθησης του 
πεδίου και βελτίωσής του 

• Προώθηση του διαλόγου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 

• Εξεύρεση χρηματοδότησης – οικονομικοί και 
άλλοι πόροι 
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