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Δσοχπαψκό Θεμαςξλόγιξ για ςημ Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ – Δοάρειπ 

πξσ ποξχθξύμ ςημ Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ ρςημ Κύποξ 

 

 
2 Δεκεμβοίξσ 2021 

Δο Νικξλέςςα Ιχάμμξσ 

Γοατείξ Δσοχπαψκώμ και Διεθμώμ Τπξθέρεχμ, Διά Βίξσ Μάθηρηπ και 

Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

Τπξσογείξ Παιδείαπ, Πξλιςιρμξύ, Αθληςιρμξύ και Νεξλαίαπ 



ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

1  
• Αμαγκαιόςηςα ςηπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

2 
• Δσοχπαψκό Θεμαςξλόγιξ για ςημ Δκπαίδεσρη 

Δμηλίκχμ 

3 
• Δοάρειπ πξσ ποξχθξύμ ςημ εκπαίδεσρη εμηλίκχμ 

ρςημ Κύποξ  



Αμαγκαιόςηςα ςηπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

Όλξ και πεοιρρόςεοεπ 
γμώρειπ, απξκςώμςαι 
πξλύ πέοαμ από ςημ 
ηλικία ςηπ επίρημηπ 

εκπαίδεσρηπ. 

Οι γμώρειπ και ξι 
δενιόςηςεπ πξσ 

απξκςώμςαι ρςξ ρυξλείξ 
ή ρςξ παμεπιρςήμιξ δεμ 
μπξοξύμ μα διαοκέρξσμ 

μια ζχή.  

Η  Δκπαίδεσρη 
Δμηλίκχμ, ρε όλα ςα 

πλαίρια ςηπ ζχήπ και με 
πξικίλξσπ ςοόπξσπ 

μπξοεί μα εμρχμαςώρει 
ςη μάθηρη πιξ ρςαθεοά 
ρςη ζχή ςχμ αςόμχμ.  

Η Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ 
βξηθά ςα άςξμα μα 

απξκςήρξσμ μια θεςική 
ρςάρη απέμαμςι ρςη μάθηρη 

μα αμςιμεςχπίρξσμ ςιπ 
ποξκλήρειπ εμόπ ςαυέχπ 

μεςαβαλλόμεμξσ κόρμξσ και 
μα γίμξσμ πιξ αμεκςικξί, 

αμθεκςικξί και εσέλικςξι ρε 
ρημεοιμέπ και μελλξμςικέπ 

κοίρειπ. 



Σα εσούςεοα ξτέλη ςηπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

Πποζωπική 

ανάπηςξη 

Ενίζσςζη 

γονεϊκού 

πόλος 

 

Ενίζσςζη 

αςηοεικόναρ/ 

αςηοπεποίθηζηρ 

 

Απαζσοληζιμόηηηα 

 
Δημιοςπγικόηηηα/ 

Καινοηομία 

 

Ενίζσςζη ηηρ 

παπαγωγικόηηηαρ 

Αναβάθμιζη 

γνώζεων/ 

δεξιοηήηων 

Ένηαξη/ 

επανένηαξη 

ζηην αγοπά 

επγαζίαρ 

Κοινωνική 

ανάπηςξη/ 

κοινωνικέρ 

ζσέζειρ 

Αμέλινη 



Δσοχπαψκό ρσγκείμεμξ 

 

 Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για 

τημ Εκπαίδευση Εμηλίκωμ 

 Ηλεκτρομική Πλατφόρμα για 

τημ Εκπαίδευση Εμηλίκωμ 

στημ Ευρώπη – EPALE 

 Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
 

Χήτιρμα ςξσ σμβξσλίξσ πεοί ρςοαςηγικξύ πλαιρίξσ για ςημ εσοχπαψκή 

ρσμεογαρία ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ καςάοςιρηπ με ρςόυξ ςξμ 

Δσοχπαψκό Φώοξ Δκπαίδεσρηπ και πέοαμ ασςξύ (2021- 2030)  

 Διαδοξμέπ Αμαβάθμιρηπ 

Δενιξςήςχμ   υέδιξ Δοάρηπ για ςημ 

Χητιακή Δκπαίδεσρη 

2021-2027 

 Μηυαμιρμόπ Αμάκαμφηπ 

και Αμθεκςικόςηςαπ 
 ςοαςηγική ςηπ ΔΔ 

για ςη Νεξλαία  

 Πξλιςικέπ Δπαγγελμαςικήπ 

Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ  

 Δσοχπαψκή Ποάριμη 

σμτχμία 

 Δσοχπαψκό Ποόγοαμμα 

Erasmus+ 



ΔΤΡΩΠΑΨΚΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 



Σξ Δσοχπαψκό Θεμαςξλόγιξ για ςημ 

Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ 

 Σξ Δσοχπαψκό Θεμαςξλόγιξ για ςημ Δκπαίδεσρη ςχμ 

Δμηλίκχμ, ςξ ξπξίξ ποξκύπςει από ςξ Χήτιρμα ςξσ 

Δσοχπαψκξύ σμβξσλίξσ ςξσ 2011, ρσμευίζει μα 

ρσμπληοώμει και μα παγιώμει ςξ ρσμςελξύμεμξ έογξ ρςξμ 

ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ. 

 

 Δμθαοούμει ςα κοάςη μέλη ςηπ ΔΔ μα λάβξσμ ρσγκεκοιμέμα 

μέςοα για ςημ εμίρυσρη, ςημ εμςαςικξπξίηρη και ςξμ 

ρσμςξμιρμό ςχμ πξλιςικώμ για ςημ εκπαίδεσρη εμηλίκχμ, 

ποξρτέοξμςαπ, ειδικόςεοα, ρςξσπ εμήλικεπ με υαμηλέπ 

δενιόςηςεπ μια "δεύςεοη εσκαιοία" για μα πάοξσμ ςα 

ποξρόμςα ςξσπ "έμα βήμα πιξ πάμχ". 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 

Εςπωπαϊκό 

Θεμαηολόγιο για ηην 

Εκπαίδεςζη Ενηλίκων  

ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 2020 



Οι ςέρρεοιπ βαρικέπ πςσυέπ ςηπ 

Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ ρςξυεύξσμ ρςα 

ακόλξσθα: 

Δμίρυσρη ςηπ διακσβέομηρηπ ςηπ 
Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

Αύνηρη ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ ρσμμεςξυήπ 
ρςημ Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ 

Βελςίχρη ςηπ εσελινίαπ και ςηπ ποόρβαρηπ 
ρςημ Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ  

Βελςίχρη ςηπ διαρτάλιρηπ ςηπ πξιόςηςαπ 
ςηπ παοευόμεμηπ εκπαίδεσρηπ 



Σξ Δσοχπαψκό Θεμαςξλόγιξ για ςημ Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ 
 

 

ΔΤΡΩΠΑΨΚΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ 
ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

Τλξπξιήθηκαμ Έογα για ςιπ πεοιόδξσπ:  

• 2012-12, 2014-15, 2017-19 και 2020-2021  

 

Ομάδεπ-ςόυξπ: Δκπαιδεσςέπ Δμηλίκχμ, εμήλικεπ  με 
υαμηλέπ δενιόςηςεπ, άςξμα υάοανηπ πξλιςικήπ, άλλα 
εμδιατεοόμεμα μέοη 

 

Διαυοξμικόπ ςόυξπ: Να γίμει η Δκπαίδεσρη Δμηλίκχμ 
και ςα ξτέλη ςηπ ξοαςά ρςξμ εμήλικξ πληθσρμό ςηπ 
Κύποξσ. 

 

Σελικά Ποξψόμςα: σμέδοια, Δοαρςηοιόςηςεπ Ομαδικήπ 
Μάθηρηπ, Δμημεοχςικέπ Ημεοίδεπ, Οδηγξί Δκπαιδεσςώμ 
Δμηλίκχμ, Δκπαιδεσςικό Τλικό, Δκθέρειπ, Έοεσμεπ, 
Δπικξιμχμιακό σλικό, τιλμάκι, ςηλεξπςικά και 
οαδιξτχμικά ρπξς, εμημεοχςικά έμςσπα. 

 

Ιρςξρελίδα Έογξσ:  http://www.moec.gov.cy/aethee/ 
(διαθέριμξ σλικό από ςξ 2012) 

        

http://www.moec.gov.cy/aethee/


Δμημεοχςικό και Δκπαιδεσςικό Τλικό 



σμέδοια – Δοαρςηοιόςηςεπ Ομαδικήπ Μάθηρηπ - Δπιμξοτώρειπ 



Ημεοίδεπ Δμημέοχρηπ 



ςόυξι Έογξσ 2020-2021  

• Αύνηρη ςηπ ρσμμεςξυήπ εμηλίκχμ ρςη 
Διά Βίξσ Μάθηρη 

• Αμάπςσνη και βελςίχρη φητιακώμ 
δενιξςήςχμ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ ςχμ 
Δπιμξοτχςικώμ Κέμςοχμ (ΔΚ) 

• Δσελινία και βελςίχρη παοξυήπ 
εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ από ςα 
Δπιμξοτχςικά Κέμςοα 

• Βελςίχρη ςχμ γμώρεχμ/δενιξςήςχμ 
ανιξπξίηρηπ  ςηπ φητιακήπ 
ςευμξλξγίαπ ρςη διδακςική διαδικαρία 
ςξσ ποξρχπικξύ πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 
εκπαίδεσρη εμηλίκχμ ρςα 
Δπιμξοτχςικά Κέμςοα  και ςχμ 
εμήλικχμ εκπαιδεσξμέμχμ. 

 

 

 

Βελςίχρη ςηπ 
εσελινίαπ και 

ςηπ 
ποόρβαρηπ 

ρςημ 
Δκπαίδεσρη 
Δμηλίκχμ  



Παοαδξςέα έογξσ 

 Παοαγχγή διαδικςσακώμ μαθημάςχμ για 
Δπιμξοτχςικά Κέμςοα (Χητιακέπ δενιόςηςεπ, Κσποιακή 
Κξσζίμα, Δλλημικά χπ νέμη γλώρρα, Ρχρικά χπ νέμη 
γλώρρα, Σξσοκικά χπ νέμη γλώρρα, Ιρπαμικά χπ νέμη 
γλώρρα). 

 Διαμόοτχρη ηλεκςοξμικήπ εκπαιδεσςικήπ πλαςτόομαπ 
Moodle για ποξρτξοά διαδικςσακώμ μαθημάςχμ από 
ςα ΔΚ. 

 Δπιμόοτχρη εκπαιδεσςώμ ςχμ Δπιμξοτχςικώμ 
Κέμςοχμ με ρςόυξ ςημ  απόκςηρη/αμαβάθμιρη 
γμώρεχμ, δενιξςήςχμ και ικαμξςήςχμ ανιξπξίηρηπ  ςηπ 
φητιακήπ ςευμξλξγίαπ ρςη διδακςική διαδικαρία 

 σλλξγή καλώμ ποακςικώμ για αμάπςσνη φητιακώμ 
δενιξςήςχμ (π.υ. από ΑμΑΔ και ΚΔΠΑ και άλλξσπ 
δημόριξσπ τξοείπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ) 

 

 

 

https://rise.articulate.com/share/s56n9EqF2qcvSBdEwoSVAmyzVKbhISTf
https://rise.articulate.com/share/s56n9EqF2qcvSBdEwoSVAmyzVKbhISTf
https://rise.articulate.com/share/s56n9EqF2qcvSBdEwoSVAmyzVKbhISTf
https://rise.articulate.com/share/N7ejeRIaLr3khD2qgalHAhfq4p1RowtT
https://rise.articulate.com/share/N7ejeRIaLr3khD2qgalHAhfq4p1RowtT
https://rise.articulate.com/share/N7ejeRIaLr3khD2qgalHAhfq4p1RowtT


ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΠΑΙΔΔΙΑ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ 

Ομάδα 
Σευμικήπ 

Τπξρςήοινηπ 

Ομάδα 
σμςξμιρμξύ 

Ομάδα 
Τλξπξίηρηπ 

΄Άλλξι 
Δςαίοξι 

Εηαίποι ηος Έπγος 



 

Ομάδα σμςξμιρμξύ  

 Γοατείξ Δσοχπαψκώμ και Διεθμώμ Τπξθέρεχμ, 
Διά Βίξσ Μάθηρηπ και Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

 
 

 

 

 

 

 
Ομάδα Σευμικήπ Τπξρςήοινηπ 

Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίασ και 
Επικοινωνίασ ΥΠΠΑΝ 

Ομάδα Τλξπξίηρηπ 

Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέςεων, Διά Βίου 
Μάθηςησ και Εκπαίδευςησ Ενηλίκων & Επιμορφωτικά Κέντρα 



 

Δοαρςηοιόςηςεπ Έογξσ 

σμαμςήρειπ-σμέογειεπ 

• σμεδοιάρειπ ρσμςξμιρμξύ και ρσμαμςήρειπ ξμάδαπ 
σλξπξίηρηπ 

• σμαμςήρειπ με ρσμεογάςεπ παοαγχγήπ μαθημάςχμ και 
ρυεδιαρμξύ επιμόοτχρηπ 

• σμέογειεπ με άλλξσπ τξοείπ/ξογαμιρμξύπ 

Δοάρειπ Δημξριόςηςαπ 

• σμέδοια 

• Πληοξτξοιακό – Δμημεοχςικό – Ποξχθηςικό σλικό 

• Ιρςξρελίδα Έογξσ 

• Αμαοςήρειπ ρςημ EPALE 



Ηλεκτρομική Πλατφόρμα για τημ Εκπαίδευση 

Εμηλίκωμ στημ Ευρώπη – EPALE 

 



EPALE – European Platform for Adult Learning  in Europe 

Γιαςί EPALE?  

• Τπρςηοίζει ςξμ ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ – 
αμαδεικμύει ςα ξτέλη ςηπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ, 
ποξχθεί ςιπ ρσμέογειεπ  

• Υέομει ςξσπ αμθοώπξσπ μαζί - εογάζξμςαι μαζί, 
μαθαίμξσμ ξ έμαπ από ςξμ άλλξ 

• Τπξρςηοίζει ςξσπ παοόυξσπ εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ και 
ςξ ποξρχπικό ςξσπ ρςημ καθημεοιμή ςξσπ ποακςική 

• Ασνάμει ςη ρσμμεςξυή ρςημ εκπαίδεσρη και ςημ 
καςάοςιρη  – ρσμβάλλει ρςημ αμςαλλαγή βέλςιρςχμ 
ποακςικώμ 

 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΣΗ EPALE 
 

 

 

 

 

 

Ιρςξρελίδα 

https://ec.europa.eu/epale/el/ 
 



Δςήρια σμέδοια EPALE Κύποξσ 

 

  

 

Δογαρςήοια και 
Ημεοίδεπ Δμημέοχρηπ 
 

  

 

σμμεςξυή ρε εκδηλώρειπ για ςημ εκπαίδεσρη 
εμηλίκχμ ρε Κύποξ και Δλλάδα 

Ποξώθηρη και ποξβξλή έογχμ για ςημ 

εκπαίδεσρη εμηλίκχμ 



ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 



 

 Σξ Δίκςσξ ΔΤΡΤΔΙΚΗ παοέυει πληοξτξοίεπ και αμαλύρειπ ρυεςικά με ςα εσοχπαψκά 
ρσρςήμαςα και ςιπ πξλιςικέπ για ςημ εκπαίδεσρη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 
εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ. Απξςελείςαι από 40 εθμικέπ μξμάδεπ πξσ εδοεύξσμ ρςιπ 37 
υώοεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ ποόγοαμμα Erasmus+ ςηπ Δ.Δ.  

ΤΓΚΡΙΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΔΘΝΙΚΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΔΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 



Ποξγοάμμαςα εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ ρςξ Τπξσογείξ 

Παιδείαπ, Πξλιςιρμξύ, Αθληςιρμξύ και Νεξλαίαπ 

- Δρπεοιμά 

υξλεία/υξλέπ (Αουική 

Δπαγγελμαςική 

Δκπαίδεσρη) 

- Παμεπιρςημιακά 

Ποξγοάμμαςα 

-Δπιμξοτχςικά Κέμςοα 

- Κοαςικά Ιμρςιςξύςα 

Δπιμόοτχρηπ 

-Αμξικςά υξλεία Δήμχμ 

- Μεςαλσκειακά Ιμρςιςξύςα 

Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ 

και Καςάοςιρηπ (Σσπική 

εκπαίδεσρη) 

- Ποξγοάμμαςα Διά Βίξσ 

Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ 

και Καςάοςιρηπ 

(β) Μη 
Σσπική (και 

άςσπη) 

(γ) σμευιζόμεμη 
Δπαγγελμαςική 
Δκπαίδεσρη και 

Καςάοςιρη (CVET) 

(α) Σσπική 





Δθμικό ρσγκείμεμξ 

 Δθμική ςοαςηγική Διά Βίξσ 

Μάθηρηπ 

 ςοαςηγικξί ςόυξι 

Τπξσογείχμ/Οογαμιρμώμ 

 Ρόλξπ ςξσ Οογαμιρμξύ Νεξλαίαπ 

Κύποξσ ρςη διεσκόλσμρη ςχμ 

μέχμ – Δθμική ςοαςηγική για ςη 

Νεξλαία 

 Δθμική βιξμηυαμική πξλιςική 

 υέδιξ Αμάκαμφηπ και 

Αμθεκςικόςηςαπ (ΑΑ) Κύποξσ 

 Χητιακή Πξλιςική Ττσπξσογείξ 

Έοεσμαπ, Καιμξςξμίαπ και 

Χητιακήπ Πξλιςικήπ 
 

Δθμικό/ Σξπικό 

ρσγκείμεμξ 
 



ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

2021-2027 



Θερμικό 

πλαίριξ 

Μεςά από ρυεςική απόταρη ςξσ Τπξσογικξύ 
σμβξσλίξσ (αο. 89.482, ημεοξμημίαπ 27/5/2020), ξι 

πξλιςικέπ και ξι δοάρειπ πξσ σλξπξιξύμςαι ρςξ 
πλαίριξ ςηπ ΔΔΒΜ 2021-2027 παοακξλξσθξύμςαι 
από δύξ επιςοξπέπ: ςημ Δθμική και ςημ Σευμική 

Δπιςοξπή Δια Βίξσ Μάθηρηπ. 

ςιπ επιςοξπέπ ρσμμεςέυξσμ εκποόρχπξι διατόοχμ τξοέχμ και 
ξογαμιρμώμ, όπχπ η Γεμική Διεύθσμρη Δσοχπαψκώμ 
Ποξγοαμμάςχμ, σμςξμιρμξύ και Αμάπςσνηπ (ΓΔ ΔΠΑ), ςξ 
Τπξσογείξ Δογαρίαπ, Ποόμξιαπ και Κξιμχμικώμ Αρταλίρεχμ και 
ρσματείπ σπηοερίεπ όπχπ η Αουή Αμάπςσνηπ Αμθοώπιμξσ 
Δσμαμικξύ, ςξ Κέμςοξ Παοαγχγικόςηςαπ Κύποξσ, ςξ Ίδοσμα 
Διαυείοιρηπ Δσοχπαψκώμ Ποξγοαμμάςχμ (ΙΔΔΠ) Διά Βίξσ 
Μάθηρηπ, ξ Οογαμιρμόπ Νεξλαίαπ Κύποξσ (ΟΝΔΚ) καθώπ και 
διάτξοξι κξιμχμικξί εςαίοξι. 



Υάρειπ 

αμάπςσνηπ ςηπ 

ΔΔΒΜ 

2021-2027  

 

 

 2020 – Δμαοκςήοια Υάρη 

 

 2020-2021 Υάρη διάγμχρηπ 
αμαγκώμ/αμάλσρηπ 

 

 Υάρη αμάπςσνηπ (Μάιξπ 2021 - 
ρήμεοα) 

 

 



5 Βαζικέρ Πποηεπαιόηηηερ 

Γιακςβέπνηζη 
Παπακολούθηζη 

και  
Αξιολόγηζη 

Μείωζη ηηρ  
ανεπγίαρ  
ηων νέων 

Αύξηζη ηηρ  
ζςμμεηοσήρ 

ζηην  
Δκπαίδεςζη 
Δνηλίκων 

Δκπαιδεςηέρ/ 
Δκπαιδεςηικοί 

ενηλίκων 



 

Μακοξποόθερμξπ ρςόυξπ: Αύνηρη ςηπ 

ρσμμεςξυήπ ςχμ εμηλίκχμ ρςη διά βίξσ 

μάθηρη (26-64 εςώμ) 

5,9% ρε ρυέρη με ςξμ εσοχπαψκό 

μέρξ όοξ ςηπ ΔΔ (15%) 

2010  

7.7% 
2016 

6.9% 

2020  

12% 

(Δθμικόπ ςόυξπ) 

 

15%  

(Δσοχπαψκόπ ςόυξπ) 

2020 

5.9% 



Πώπ μπξοεί μα εμιρυσθεί η ρσμμεςξυή 

ςχμ εμηλίκχμ ρςη μάθηρη 

 Κίμηςοα για ρσμμεςξυή/Αμςιμεςώπιρη ςχμ εμπξδίχμ ρςη ρσμμεςξυή 

 Αμάπςσνη ρσμεογειώμ, ρσμεογαριώμ και δικςύχμ 

 Αύνηρη και γμχρςξπξίηρη ςχμ ποξρτεοόμεμχμ εσκαιοιώμ/ρςξυεσμέμεπ εκρςοαςείεπ 

εμημέοχρηπ 

 Αμάδεινη ςηπ ρημαρίαπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ εμηλίκχμ ρςημ εκπαίδεσρη και ςημ καςάοςιρη 

 Δμςξπιρμόπ ςχμ ξμάδχμ – ρςόυχμ 

 Καθξδήγηρη-ρσμβξσλεσςική 

 Διάγμχρη αμαγκώμ και ποξρτξοά ποξγοαμμάςχμ ρςη βάρη ασςώμ ςχμ αμαγκώμ 

 Δνεύοερη Φοημαςξδόςηρηπ/Οικξμξμική εμίρυσρη 

 Αμάπςσνη κξσλςξύοαπ ρσμμεςξυήπ ρςημ εκπαίδεσρη εμηλίκχμ 

 Διραγχγή μηυαμιρμώμ παοακξλξύθηρηπ ςξσ πεδίξσ και βελςίχρήπ ςξσ – σμςξμιρμόπ ςξσ 

Πεδίξσ 

 



 

Δο Νικξλέςςα Ιχάμμξσ 

Γοατείξ Δσοχπαψκώμ και Διεθμώμ 

Τπξθέρεχμ, Διά Βίξσ Μάθηρηπ και 

Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ 

Τπξσογείξ Παιδείαπ, Πξλιςιρμξύ, 

Αθληςιρμξύ και Νεξλαίαπ 

Σηλ.22800825 

email: nioannou@moec.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδεςζη 

Ενηλίκων 

ΔΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α! 


