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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων

ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σήµερα στη διάθεσή τους οι 
ενήλικες της Κύπρου. Τέλος, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ένα πολύ όµορφο καλλιτεχνικό πρόγραµµα από ενήλικες που 
λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων Λάρνακας, 
αναδεικνύοντας την πτυχή της συµµετοχής στη διά βίου µάθηση, που σχετίζεται µε 
την ανάπτυξη κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου ήταν και η εκπόνηση του εγχειριδίου προς 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το οποίο περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραµµές που θα 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας τους και, κυρίως, όταν απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευοµένους, οι 
οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσε το τελικό προϊόν των δύο ∆ραστηριοτήτων Οµαδικής 
Μάθησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τον 
∆εκέµβριο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου 
∆ράσης.

Είναι αναµφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε αυτά τα άτοµα να ενταχθούν και πάλι 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να συνεχίσουν σε τοµείς που σταδιακά απαιτούν την 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Απευθύνεται, επίσης, σε άτοµα που 
επιθυµούν να µορφωθούν. Με την επανένταξη των ατόµων στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα επιτυγχάνεται η προσωπική τους ανάπτυξη και η κοινωνική τους 
ενσωµάτωση, καθώς και η συµµετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Ταυτόχρονα, µειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποτρέπεται το φαινόµενο της 
περιθωριοποίησης. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της προσαρµοστικότητας των ατόµων µε χαµηλά προσόντα, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν ακόµα ένα επίπεδο προσόντων, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό βραχυπρόθεσµα επιτυγχάνεται η άµβλυνση 
των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως τα σηµερινά επίπεδα ανεργίας.

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα ευκαιριών επιµόρφωσης, το 
οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να 
µπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να 
προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινήθηκε η εκπόνηση του εν λόγω εγχειριδίου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις και Προοπτικές» 
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14)
25-26 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Λευκωσία

Το συνέδριο µε θέµα «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις 
και Προοπτικές» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 25-26 
Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για την 
περίοδο 2012-14. Το συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών οργανισµών και ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο, καθώς και εκπαιδευτές 
ενηλίκων. Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δραστηριότητα του Σχεδίου ∆ράσης που 
υλοποιεί η Κύπρος από τον Οκτώβριο του 2012, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ρ Κώστας Καδής, σε οµιλία του, την οποία 
ανέγνωσε η ∆ιευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ∆ρ Αθηνά 
Μιχαηλίδου, τόνισε πως «η Εκπαίδευση Ενηλίκων συµβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων 
των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των 
ικανοτήτων του και βοηθά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, όπως άτοµα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το 
σχολείο, άτοµα µε χαµηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και 
τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωµένοι ή άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισµό». Στη συνέχεια ανέφερε πως «το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
εργάζεται ώστε να παρέχεται η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι µια καλή βασική εκπαίδευση, όσο 
κι αν είναι ουσιαστική, πλέον δεν είναι αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων, η οποία προσφέρεται µεταξύ άλλων µέσα από 
τα Επιµορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τα Εσπερινά 
Γυµνάσια και Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Ανοικτά Σχολεία».

Ο δρόµος από τις διαπιστώσεις προς την απαιτούµενη δράση
Το συνέδριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί το κλειδί 
για ολοκληρωµένη παροχή ευκαιριών αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων 
προς εκείνους που διαθέτουν µόνο τις βασικές δεξιότητες, εκείνους που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα, 
αλλά και προς εκείνους που βρίσκονται σε φάση αλλαγής καριέρας ή θέλουν να 
αναβαθµίσουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα. 
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των οµιλητών στη συζήτηση 
ανοικτής τράπεζας και µέσα από τις εισηγήσεις, υπογραµµίστηκε η ανάγκη για 
συστηµατική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ενίσχυση των 
πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό 
θα επιτευχθεί η εξεύρεση ακόµη πιο αποτελεσµατικών τρόπων προσέγγισης όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ενηλίκων, η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση όσων 
µπορούν να συµµετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
αναβαθµιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ενηλίκων και κυρίως αυτών που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση 
της παρακολούθησης και της ακόµα πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας του πεδίου της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσα από τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
και την ανάπτυξη των απαιτούµενων συνεργειών.  

Η ∆ραστηριότητα κάλυψε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ως προς τις προκλήσεις που 
καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει ο/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων. Ιδιαίτερα 
επικεντρώθηκε στη διαπίστωση ότι οι ενήλικες µαθητές/τριες αποτελούν µια ιδιαίτερη 
οµάδα πληθυσµού, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες από πλευράς 
των εκπαιδευτών τους, επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία της 
µάθησης, έχουν συγκεκριµένες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν και τους 
απασχολεί ιδιαίτερα η πρακτική χρήση των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της µαθησιακής διαδικασίας. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήµερα από τους 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων για αντιµετώπιση των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων και ιδιαίτερα η 
χρήση ενεργητικών-συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη µαθησιακή διαδικασία 
καθώς και οι πρακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις για 
αυτή την οµάδα πληθυσµού, αποτέλεσαν το θέµα της πρώτης µέρας της 
∆ραστηριότητας. Πέραν από τις παρουσιάσεις στην ολοµέλεια, οι 
συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν οµαδικά, επιλύοντας 
πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περαιτέρω κατανόηση των θεµάτων.

Κατά τη διάρκεια τη δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στους Εκπαιδευτές 
Ενηλίκων και ειδικότερα στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάστηκε το σύστηµα Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήµατος Επαγγελµατικών 
Προσόντων που υλοποιεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Έρευνας PIAAC µε έµφαση στις 
επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο. Η εκπρόσωπος από το VOX 
Νορβηγίας, κα Margrethe Marstrøm Svensrud, σκιαγράφησε το πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νορβηγία, τον τρόπο που λειτουργεί η παροχή βασικών 
δεξιοτήτων στη χώρα της και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων 
που εργάζονται τόσο στην τυπική όσο και στη µη-τυπική εκπαίδευση. 

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
26-27 Φεβρουαρίου 2014 
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού» (Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές)

Η ∆ραστηριότητα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτήν 
συµµετείχαν συνολικά είκοσι (20) άτοµα, τα οποία εκπροσωπούσαν τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Απογευµατινά-Βραδινά Τµήµατα 
των Τεχνικών Σχολών και τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες του Ανανεωµένου 
Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 και του Σχεδίου 
∆ράσης της Κύπρου, του οποίου µια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που διδάσκουν σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού. Επίσης, οι συµµετέχοντες/ουσες, µέσα από βιωµατικά 
εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, είχαν την ευκαιρία να εµπλακούν ενεργά και 
να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στη 
µάθηση και µε προσεγγίσεις αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Επίσης, είχαν την 
ευκαιρία να προβληµατιστούν για θέµατα που αφορούν ειδικότερα τους ενήλικες που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και 
ενδυνάµωσης των ευάλωτων ενηλίκων µέσα από την εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενόψει και του σχετικού 
εγχειριδίου που ετοιµάζεται, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης της 
Κύπρου. Οι εκπαιδευτές µέσα σε οµάδες, και σε συνεργασία µε εκπαιδευτές 
εκπαιδευτών ενηλίκων, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν σε γενικές γραµµές το 
περιεχόµενο ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελεί ένα βασικό βοήθηµα σε 
εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες ενηλίκων. Σε γενικές γραµµές, οι 
συµµετέχοντες πρότειναν θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα: η διδασκαλία 
ευάλωτων οµάδων ενηλίκων – χαρακτηριστικά και εµπόδια στη µάθηση, 
εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία ενηλίκων, βασικές δεξιότητες 
του Εκπαιδευτή Ενηλίκων για επικοινωνία και αποτελεσµατική διδασκαλία, 
επαγγελµατοποίηση/πιστοποίηση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
ευρωπαϊκά εργαλεία/εκθέσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές και τέλος, ευκαιρίες 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του σχεδίου πραγµατοποιήθηκαν τρεις Ηµερίδες 
Πληροφόρησης ως ακολούθως:

• 7 ∆εκεµβρίου 2013, The Mall of Cyprus, Λευκωσία
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ως µια επιπρόσθετη ευκαιρία 
για τους πολίτες για απόκτηση γνώσεων και για ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, 
ανέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε µια πολύ πετυχηµένη Ηµερίδα 
Ενηµέρωσης µε τίτλο: «Ευκαιρία στη Γνώση, ∆ράση και Συµµετοχή».

Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 7 ∆εκεµβρίου 2013, από τις 11:00 π.µ. 
έως τις 2:00 µ.µ., στο Εµπορικό Κέντρο “The Mall of Cyprus”, στη Λευκωσία. Την 
Ηµερίδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την 
προώθηση του Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 2012-14, τίµησε µε την παρουσία του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού 
κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ίδρυµα 
∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι∆ΕΠ), Συµβούλιο 
Νεολαίας Κύπρου και τη µη κυβερνητική οργάνωση CARDET. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

Η Ηµερίδα περιλάµβανε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και έκθεση έργων  ενηλίκων που 
συµµετέχουν στα µαθήµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού.

• 3 Μαΐου 2014, Οδός Ανεξαρτησίας, Λεµεσός
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 
2:00 µ.µ., στην Οδό Ανεξαρτησίας, έξω από το ∆ιοικητήριο στη Λεµεσό. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα), Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ανοικτό Σχολείο 
∆ήµου Λεµεσού και τους ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ και LC Educational. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

 
• 10 Μαΐου 2014, Φοινικούδες, Λάρνακα
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, από τις 5:00 µ.µ. έως τις 
8:00 µ.µ., στον Παραλιακό δρόµο της Λάρνακας στις Φοινικούδες. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα Λάρνακας), 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(ΑνΑ∆) και το Ανοικτό Σχολείο του ∆ήµου Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας 
διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε 
στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και περιλαµβάνει τις  σηµαντικότερες 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία δύο ∆ραστηριότητες 
Οµαδικής Μάθησης στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014.

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
4-5 ∆εκεµβρίου 2013
«Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που εργάζονται σε 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Εσπερινά Γυµνάσια - Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές 
Σχολές)»

Η ∆ραστηριότητα είχε ως στόχο να έρθουν σε επαφή εκπαιδευτές που διδάσκουν σε 
ενήλικες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Κύπρο, όπως είναι 
τα Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, να ανταλλάξουν 
εµπειρίες και προβληµατισµούς µεταξύ τους, καθώς και µε ειδικούς από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, να ενηµερωθούν για τα τρέχοντα ζητήµατα που 
απασχολούν σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, την πιστοποίηση και γενικότερα την επαγγελµατική τους 
ανάπτυξη. 

Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά τριάντα επτά (37) άτοµα από όλα τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές και τα Απογευµατινά-Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών, καθώς και εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, τη Μάλτα 
και τη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες είχαν 
την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των Εσπερινών 
Γυµνασίων-Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και των 
απογευµατινών και βραδινών τµηµάτων των Τεχνικών Σχολών. Σηµειώνεται ότι 
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών της Βουλγαρίας και τη 
∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης της Μάλτας, παρουσίασαν τα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των ενηλίκων της χώρας τους και ανέλυσαν θέµατα επαγγελµατικής 
ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η συµµετοχή εκπροσώπων 
άλλων χωρών κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική, αφού κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας και µέσα από διευκρινιστικές ερωτήσεις προβλήθηκαν καλές 
πρακτικές και αναδύθηκαν σύγχρονα ζητήµατα του πεδίου της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, όπως θέµατα πιστοποίησης, εµπλοκής της τοπικής κοινότητας στην 
προσφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θέµατα που σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. 

∆ραστηριότητες Οµαδικής 
Μάθησης (Peer Learning 
Activities)



Ηµερίδες Πληροφόρησης

ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σήµερα στη διάθεσή τους οι 
ενήλικες της Κύπρου. Τέλος, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ένα πολύ όµορφο καλλιτεχνικό πρόγραµµα από ενήλικες που 
λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων Λάρνακας, 
αναδεικνύοντας την πτυχή της συµµετοχής στη διά βίου µάθηση, που σχετίζεται µε 
την ανάπτυξη κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου ήταν και η εκπόνηση του εγχειριδίου προς 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το οποίο περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραµµές που θα 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας τους και, κυρίως, όταν απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευοµένους, οι 
οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσε το τελικό προϊόν των δύο ∆ραστηριοτήτων Οµαδικής 
Μάθησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τον 
∆εκέµβριο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου 
∆ράσης.

Είναι αναµφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε αυτά τα άτοµα να ενταχθούν και πάλι 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να συνεχίσουν σε τοµείς που σταδιακά απαιτούν την 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Απευθύνεται, επίσης, σε άτοµα που 
επιθυµούν να µορφωθούν. Με την επανένταξη των ατόµων στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα επιτυγχάνεται η προσωπική τους ανάπτυξη και η κοινωνική τους 
ενσωµάτωση, καθώς και η συµµετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Ταυτόχρονα, µειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποτρέπεται το φαινόµενο της 
περιθωριοποίησης. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της προσαρµοστικότητας των ατόµων µε χαµηλά προσόντα, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν ακόµα ένα επίπεδο προσόντων, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό βραχυπρόθεσµα επιτυγχάνεται η άµβλυνση 
των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως τα σηµερινά επίπεδα ανεργίας.

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα ευκαιριών επιµόρφωσης, το 
οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να 
µπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να 
προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινήθηκε η εκπόνηση του εν λόγω εγχειριδίου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις και Προοπτικές» 
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14)
25-26 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Λευκωσία

Το συνέδριο µε θέµα «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις 
και Προοπτικές» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 25-26 
Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για την 
περίοδο 2012-14. Το συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών οργανισµών και ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο, καθώς και εκπαιδευτές 
ενηλίκων. Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δραστηριότητα του Σχεδίου ∆ράσης που 
υλοποιεί η Κύπρος από τον Οκτώβριο του 2012, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ρ Κώστας Καδής, σε οµιλία του, την οποία 
ανέγνωσε η ∆ιευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ∆ρ Αθηνά 
Μιχαηλίδου, τόνισε πως «η Εκπαίδευση Ενηλίκων συµβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων 
των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των 
ικανοτήτων του και βοηθά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, όπως άτοµα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το 
σχολείο, άτοµα µε χαµηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και 
τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωµένοι ή άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισµό». Στη συνέχεια ανέφερε πως «το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
εργάζεται ώστε να παρέχεται η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι µια καλή βασική εκπαίδευση, όσο 
κι αν είναι ουσιαστική, πλέον δεν είναι αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων, η οποία προσφέρεται µεταξύ άλλων µέσα από 
τα Επιµορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τα Εσπερινά 
Γυµνάσια και Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Ανοικτά Σχολεία».

Ο δρόµος από τις διαπιστώσεις προς την απαιτούµενη δράση
Το συνέδριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί το κλειδί 
για ολοκληρωµένη παροχή ευκαιριών αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων 
προς εκείνους που διαθέτουν µόνο τις βασικές δεξιότητες, εκείνους που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα, 
αλλά και προς εκείνους που βρίσκονται σε φάση αλλαγής καριέρας ή θέλουν να 
αναβαθµίσουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα. 
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των οµιλητών στη συζήτηση 
ανοικτής τράπεζας και µέσα από τις εισηγήσεις, υπογραµµίστηκε η ανάγκη για 
συστηµατική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ενίσχυση των 
πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό 
θα επιτευχθεί η εξεύρεση ακόµη πιο αποτελεσµατικών τρόπων προσέγγισης όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ενηλίκων, η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση όσων 
µπορούν να συµµετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
αναβαθµιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ενηλίκων και κυρίως αυτών που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση 
της παρακολούθησης και της ακόµα πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας του πεδίου της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσα από τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
και την ανάπτυξη των απαιτούµενων συνεργειών.  

Η ∆ραστηριότητα κάλυψε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ως προς τις προκλήσεις που 
καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει ο/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων. Ιδιαίτερα 
επικεντρώθηκε στη διαπίστωση ότι οι ενήλικες µαθητές/τριες αποτελούν µια ιδιαίτερη 
οµάδα πληθυσµού, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες από πλευράς 
των εκπαιδευτών τους, επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία της 
µάθησης, έχουν συγκεκριµένες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν και τους 
απασχολεί ιδιαίτερα η πρακτική χρήση των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της µαθησιακής διαδικασίας. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήµερα από τους 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων για αντιµετώπιση των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων και ιδιαίτερα η 
χρήση ενεργητικών-συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη µαθησιακή διαδικασία 
καθώς και οι πρακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις για 
αυτή την οµάδα πληθυσµού, αποτέλεσαν το θέµα της πρώτης µέρας της 
∆ραστηριότητας. Πέραν από τις παρουσιάσεις στην ολοµέλεια, οι 
συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν οµαδικά, επιλύοντας 
πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περαιτέρω κατανόηση των θεµάτων.

Κατά τη διάρκεια τη δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στους Εκπαιδευτές 
Ενηλίκων και ειδικότερα στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάστηκε το σύστηµα Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήµατος Επαγγελµατικών 
Προσόντων που υλοποιεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Έρευνας PIAAC µε έµφαση στις 
επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο. Η εκπρόσωπος από το VOX 
Νορβηγίας, κα Margrethe Marstrøm Svensrud, σκιαγράφησε το πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νορβηγία, τον τρόπο που λειτουργεί η παροχή βασικών 
δεξιοτήτων στη χώρα της και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων 
που εργάζονται τόσο στην τυπική όσο και στη µη-τυπική εκπαίδευση. 

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
26-27 Φεβρουαρίου 2014 
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού» (Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές)

Η ∆ραστηριότητα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτήν 
συµµετείχαν συνολικά είκοσι (20) άτοµα, τα οποία εκπροσωπούσαν τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Απογευµατινά-Βραδινά Τµήµατα 
των Τεχνικών Σχολών και τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες του Ανανεωµένου 
Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 και του Σχεδίου 
∆ράσης της Κύπρου, του οποίου µια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που διδάσκουν σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού. Επίσης, οι συµµετέχοντες/ουσες, µέσα από βιωµατικά 
εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, είχαν την ευκαιρία να εµπλακούν ενεργά και 
να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στη 
µάθηση και µε προσεγγίσεις αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Επίσης, είχαν την 
ευκαιρία να προβληµατιστούν για θέµατα που αφορούν ειδικότερα τους ενήλικες που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και 
ενδυνάµωσης των ευάλωτων ενηλίκων µέσα από την εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενόψει και του σχετικού 
εγχειριδίου που ετοιµάζεται, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης της 
Κύπρου. Οι εκπαιδευτές µέσα σε οµάδες, και σε συνεργασία µε εκπαιδευτές 
εκπαιδευτών ενηλίκων, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν σε γενικές γραµµές το 
περιεχόµενο ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελεί ένα βασικό βοήθηµα σε 
εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες ενηλίκων. Σε γενικές γραµµές, οι 
συµµετέχοντες πρότειναν θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα: η διδασκαλία 
ευάλωτων οµάδων ενηλίκων – χαρακτηριστικά και εµπόδια στη µάθηση, 
εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία ενηλίκων, βασικές δεξιότητες 
του Εκπαιδευτή Ενηλίκων για επικοινωνία και αποτελεσµατική διδασκαλία, 
επαγγελµατοποίηση/πιστοποίηση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
ευρωπαϊκά εργαλεία/εκθέσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές και τέλος, ευκαιρίες 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του σχεδίου πραγµατοποιήθηκαν τρεις Ηµερίδες 
Πληροφόρησης ως ακολούθως:

• 7 ∆εκεµβρίου 2013, The Mall of Cyprus, Λευκωσία
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ως µια επιπρόσθετη ευκαιρία 
για τους πολίτες για απόκτηση γνώσεων και για ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, 
ανέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε µια πολύ πετυχηµένη Ηµερίδα 
Ενηµέρωσης µε τίτλο: «Ευκαιρία στη Γνώση, ∆ράση και Συµµετοχή».

Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 7 ∆εκεµβρίου 2013, από τις 11:00 π.µ. 
έως τις 2:00 µ.µ., στο Εµπορικό Κέντρο “The Mall of Cyprus”, στη Λευκωσία. Την 
Ηµερίδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την 
προώθηση του Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 2012-14, τίµησε µε την παρουσία του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού 
κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ίδρυµα 
∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι∆ΕΠ), Συµβούλιο 
Νεολαίας Κύπρου και τη µη κυβερνητική οργάνωση CARDET. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

Η Ηµερίδα περιλάµβανε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και έκθεση έργων  ενηλίκων που 
συµµετέχουν στα µαθήµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού.

• 3 Μαΐου 2014, Οδός Ανεξαρτησίας, Λεµεσός
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 
2:00 µ.µ., στην Οδό Ανεξαρτησίας, έξω από το ∆ιοικητήριο στη Λεµεσό. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα), Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ανοικτό Σχολείο 
∆ήµου Λεµεσού και τους ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ και LC Educational. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

 
• 10 Μαΐου 2014, Φοινικούδες, Λάρνακα
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, από τις 5:00 µ.µ. έως τις 
8:00 µ.µ., στον Παραλιακό δρόµο της Λάρνακας στις Φοινικούδες. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα Λάρνακας), 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(ΑνΑ∆) και το Ανοικτό Σχολείο του ∆ήµου Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας 
διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε 
στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και περιλαµβάνει τις  σηµαντικότερες 

∆ραστηριότητα Οµαδικής 
Μάθησης (Peer Learning 
Activity)

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία δύο ∆ραστηριότητες 
Οµαδικής Μάθησης στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014.

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
4-5 ∆εκεµβρίου 2013
«Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που εργάζονται σε 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Εσπερινά Γυµνάσια - Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές 
Σχολές)»

Η ∆ραστηριότητα είχε ως στόχο να έρθουν σε επαφή εκπαιδευτές που διδάσκουν σε 
ενήλικες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Κύπρο, όπως είναι 
τα Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, να ανταλλάξουν 
εµπειρίες και προβληµατισµούς µεταξύ τους, καθώς και µε ειδικούς από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, να ενηµερωθούν για τα τρέχοντα ζητήµατα που 
απασχολούν σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, την πιστοποίηση και γενικότερα την επαγγελµατική τους 
ανάπτυξη. 

Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά τριάντα επτά (37) άτοµα από όλα τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές και τα Απογευµατινά-Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών, καθώς και εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, τη Μάλτα 
και τη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες είχαν 
την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των Εσπερινών 
Γυµνασίων-Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και των 
απογευµατινών και βραδινών τµηµάτων των Τεχνικών Σχολών. Σηµειώνεται ότι 
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών της Βουλγαρίας και τη 
∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης της Μάλτας, παρουσίασαν τα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των ενηλίκων της χώρας τους και ανέλυσαν θέµατα επαγγελµατικής 
ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η συµµετοχή εκπροσώπων 
άλλων χωρών κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική, αφού κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας και µέσα από διευκρινιστικές ερωτήσεις προβλήθηκαν καλές 
πρακτικές και αναδύθηκαν σύγχρονα ζητήµατα του πεδίου της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, όπως θέµατα πιστοποίησης, εµπλοκής της τοπικής κοινότητας στην 
προσφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θέµατα που σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. 



Ηµερίδες Πληροφόρησης

ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σήµερα στη διάθεσή τους οι 
ενήλικες της Κύπρου. Τέλος, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ένα πολύ όµορφο καλλιτεχνικό πρόγραµµα από ενήλικες που 
λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων Λάρνακας, 
αναδεικνύοντας την πτυχή της συµµετοχής στη διά βίου µάθηση, που σχετίζεται µε 
την ανάπτυξη κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου ήταν και η εκπόνηση του εγχειριδίου προς 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το οποίο περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραµµές που θα 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας τους και, κυρίως, όταν απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευοµένους, οι 
οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσε το τελικό προϊόν των δύο ∆ραστηριοτήτων Οµαδικής 
Μάθησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τον 
∆εκέµβριο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου 
∆ράσης.

Είναι αναµφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε αυτά τα άτοµα να ενταχθούν και πάλι 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να συνεχίσουν σε τοµείς που σταδιακά απαιτούν την 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Απευθύνεται, επίσης, σε άτοµα που 
επιθυµούν να µορφωθούν. Με την επανένταξη των ατόµων στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα επιτυγχάνεται η προσωπική τους ανάπτυξη και η κοινωνική τους 
ενσωµάτωση, καθώς και η συµµετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Ταυτόχρονα, µειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποτρέπεται το φαινόµενο της 
περιθωριοποίησης. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της προσαρµοστικότητας των ατόµων µε χαµηλά προσόντα, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν ακόµα ένα επίπεδο προσόντων, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό βραχυπρόθεσµα επιτυγχάνεται η άµβλυνση 
των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως τα σηµερινά επίπεδα ανεργίας.

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα ευκαιριών επιµόρφωσης, το 
οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να 
µπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να 
προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινήθηκε η εκπόνηση του εν λόγω εγχειριδίου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις και Προοπτικές» 
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14)
25-26 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Λευκωσία

Το συνέδριο µε θέµα «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις 
και Προοπτικές» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 25-26 
Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για την 
περίοδο 2012-14. Το συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών οργανισµών και ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο, καθώς και εκπαιδευτές 
ενηλίκων. Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δραστηριότητα του Σχεδίου ∆ράσης που 
υλοποιεί η Κύπρος από τον Οκτώβριο του 2012, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ρ Κώστας Καδής, σε οµιλία του, την οποία 
ανέγνωσε η ∆ιευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ∆ρ Αθηνά 
Μιχαηλίδου, τόνισε πως «η Εκπαίδευση Ενηλίκων συµβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων 
των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των 
ικανοτήτων του και βοηθά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, όπως άτοµα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το 
σχολείο, άτοµα µε χαµηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και 
τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωµένοι ή άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισµό». Στη συνέχεια ανέφερε πως «το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
εργάζεται ώστε να παρέχεται η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι µια καλή βασική εκπαίδευση, όσο 
κι αν είναι ουσιαστική, πλέον δεν είναι αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων, η οποία προσφέρεται µεταξύ άλλων µέσα από 
τα Επιµορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τα Εσπερινά 
Γυµνάσια και Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Ανοικτά Σχολεία».

Ο δρόµος από τις διαπιστώσεις προς την απαιτούµενη δράση
Το συνέδριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί το κλειδί 
για ολοκληρωµένη παροχή ευκαιριών αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων 
προς εκείνους που διαθέτουν µόνο τις βασικές δεξιότητες, εκείνους που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα, 
αλλά και προς εκείνους που βρίσκονται σε φάση αλλαγής καριέρας ή θέλουν να 
αναβαθµίσουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα. 
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των οµιλητών στη συζήτηση 
ανοικτής τράπεζας και µέσα από τις εισηγήσεις, υπογραµµίστηκε η ανάγκη για 
συστηµατική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ενίσχυση των 
πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό 
θα επιτευχθεί η εξεύρεση ακόµη πιο αποτελεσµατικών τρόπων προσέγγισης όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ενηλίκων, η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση όσων 
µπορούν να συµµετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
αναβαθµιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ενηλίκων και κυρίως αυτών που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση 
της παρακολούθησης και της ακόµα πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας του πεδίου της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσα από τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
και την ανάπτυξη των απαιτούµενων συνεργειών.  

Η ∆ραστηριότητα κάλυψε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ως προς τις προκλήσεις που 
καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει ο/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων. Ιδιαίτερα 
επικεντρώθηκε στη διαπίστωση ότι οι ενήλικες µαθητές/τριες αποτελούν µια ιδιαίτερη 
οµάδα πληθυσµού, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες από πλευράς 
των εκπαιδευτών τους, επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία της 
µάθησης, έχουν συγκεκριµένες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν και τους 
απασχολεί ιδιαίτερα η πρακτική χρήση των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της µαθησιακής διαδικασίας. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήµερα από τους 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων για αντιµετώπιση των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων και ιδιαίτερα η 
χρήση ενεργητικών-συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη µαθησιακή διαδικασία 
καθώς και οι πρακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις για 
αυτή την οµάδα πληθυσµού, αποτέλεσαν το θέµα της πρώτης µέρας της 
∆ραστηριότητας. Πέραν από τις παρουσιάσεις στην ολοµέλεια, οι 
συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν οµαδικά, επιλύοντας 
πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περαιτέρω κατανόηση των θεµάτων.

Κατά τη διάρκεια τη δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στους Εκπαιδευτές 
Ενηλίκων και ειδικότερα στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάστηκε το σύστηµα Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήµατος Επαγγελµατικών 
Προσόντων που υλοποιεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Έρευνας PIAAC µε έµφαση στις 
επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο. Η εκπρόσωπος από το VOX 
Νορβηγίας, κα Margrethe Marstrøm Svensrud, σκιαγράφησε το πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νορβηγία, τον τρόπο που λειτουργεί η παροχή βασικών 
δεξιοτήτων στη χώρα της και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων 
που εργάζονται τόσο στην τυπική όσο και στη µη-τυπική εκπαίδευση. 

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
26-27 Φεβρουαρίου 2014 
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού» (Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές)

Η ∆ραστηριότητα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτήν 
συµµετείχαν συνολικά είκοσι (20) άτοµα, τα οποία εκπροσωπούσαν τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Απογευµατινά-Βραδινά Τµήµατα 
των Τεχνικών Σχολών και τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες του Ανανεωµένου 
Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 και του Σχεδίου 
∆ράσης της Κύπρου, του οποίου µια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που διδάσκουν σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού. Επίσης, οι συµµετέχοντες/ουσες, µέσα από βιωµατικά 
εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, είχαν την ευκαιρία να εµπλακούν ενεργά και 
να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στη 
µάθηση και µε προσεγγίσεις αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Επίσης, είχαν την 
ευκαιρία να προβληµατιστούν για θέµατα που αφορούν ειδικότερα τους ενήλικες που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και 
ενδυνάµωσης των ευάλωτων ενηλίκων µέσα από την εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενόψει και του σχετικού 
εγχειριδίου που ετοιµάζεται, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης της 
Κύπρου. Οι εκπαιδευτές µέσα σε οµάδες, και σε συνεργασία µε εκπαιδευτές 
εκπαιδευτών ενηλίκων, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν σε γενικές γραµµές το 
περιεχόµενο ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελεί ένα βασικό βοήθηµα σε 
εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες ενηλίκων. Σε γενικές γραµµές, οι 
συµµετέχοντες πρότειναν θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα: η διδασκαλία 
ευάλωτων οµάδων ενηλίκων – χαρακτηριστικά και εµπόδια στη µάθηση, 
εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία ενηλίκων, βασικές δεξιότητες 
του Εκπαιδευτή Ενηλίκων για επικοινωνία και αποτελεσµατική διδασκαλία, 
επαγγελµατοποίηση/πιστοποίηση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
ευρωπαϊκά εργαλεία/εκθέσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές και τέλος, ευκαιρίες 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του σχεδίου πραγµατοποιήθηκαν τρεις Ηµερίδες 
Πληροφόρησης ως ακολούθως:

• 7 ∆εκεµβρίου 2013, The Mall of Cyprus, Λευκωσία
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ως µια επιπρόσθετη ευκαιρία 
για τους πολίτες για απόκτηση γνώσεων και για ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, 
ανέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε µια πολύ πετυχηµένη Ηµερίδα 
Ενηµέρωσης µε τίτλο: «Ευκαιρία στη Γνώση, ∆ράση και Συµµετοχή».

Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 7 ∆εκεµβρίου 2013, από τις 11:00 π.µ. 
έως τις 2:00 µ.µ., στο Εµπορικό Κέντρο “The Mall of Cyprus”, στη Λευκωσία. Την 
Ηµερίδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την 
προώθηση του Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 2012-14, τίµησε µε την παρουσία του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού 
κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ίδρυµα 
∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι∆ΕΠ), Συµβούλιο 
Νεολαίας Κύπρου και τη µη κυβερνητική οργάνωση CARDET. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

Η Ηµερίδα περιλάµβανε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και έκθεση έργων  ενηλίκων που 
συµµετέχουν στα µαθήµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού.

• 3 Μαΐου 2014, Οδός Ανεξαρτησίας, Λεµεσός
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 
2:00 µ.µ., στην Οδό Ανεξαρτησίας, έξω από το ∆ιοικητήριο στη Λεµεσό. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα), Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ανοικτό Σχολείο 
∆ήµου Λεµεσού και τους ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ και LC Educational. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

 
• 10 Μαΐου 2014, Φοινικούδες, Λάρνακα
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, από τις 5:00 µ.µ. έως τις 
8:00 µ.µ., στον Παραλιακό δρόµο της Λάρνακας στις Φοινικούδες. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα Λάρνακας), 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(ΑνΑ∆) και το Ανοικτό Σχολείο του ∆ήµου Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας 
διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε 
στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και περιλαµβάνει τις  σηµαντικότερες 

∆ραστηριότητα Οµαδικής 
Μάθησης (Peer Learning 
Activity)

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία δύο ∆ραστηριότητες 
Οµαδικής Μάθησης στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014.

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
4-5 ∆εκεµβρίου 2013
«Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που εργάζονται σε 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Εσπερινά Γυµνάσια - Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές 
Σχολές)»

Η ∆ραστηριότητα είχε ως στόχο να έρθουν σε επαφή εκπαιδευτές που διδάσκουν σε 
ενήλικες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Κύπρο, όπως είναι 
τα Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, να ανταλλάξουν 
εµπειρίες και προβληµατισµούς µεταξύ τους, καθώς και µε ειδικούς από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, να ενηµερωθούν για τα τρέχοντα ζητήµατα που 
απασχολούν σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, την πιστοποίηση και γενικότερα την επαγγελµατική τους 
ανάπτυξη. 

Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά τριάντα επτά (37) άτοµα από όλα τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές και τα Απογευµατινά-Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών, καθώς και εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, τη Μάλτα 
και τη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες είχαν 
την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των Εσπερινών 
Γυµνασίων-Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και των 
απογευµατινών και βραδινών τµηµάτων των Τεχνικών Σχολών. Σηµειώνεται ότι 
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών της Βουλγαρίας και τη 
∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης της Μάλτας, παρουσίασαν τα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των ενηλίκων της χώρας τους και ανέλυσαν θέµατα επαγγελµατικής 
ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η συµµετοχή εκπροσώπων 
άλλων χωρών κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική, αφού κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας και µέσα από διευκρινιστικές ερωτήσεις προβλήθηκαν καλές 
πρακτικές και αναδύθηκαν σύγχρονα ζητήµατα του πεδίου της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, όπως θέµατα πιστοποίησης, εµπλοκής της τοπικής κοινότητας στην 
προσφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θέµατα που σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. 



ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
2012-14

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων

ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν σήµερα στη διάθεσή τους οι 
ενήλικες της Κύπρου. Τέλος, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ένα πολύ όµορφο καλλιτεχνικό πρόγραµµα από ενήλικες που 
λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων Λάρνακας, 
αναδεικνύοντας την πτυχή της συµµετοχής στη διά βίου µάθηση, που σχετίζεται µε 
την ανάπτυξη κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου ήταν και η εκπόνηση του εγχειριδίου προς 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το οποίο περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραµµές που θα 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας τους και, κυρίως, όταν απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευοµένους, οι 
οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσε το τελικό προϊόν των δύο ∆ραστηριοτήτων Οµαδικής 
Μάθησης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου τον 
∆εκέµβριο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014, στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου 
∆ράσης.

Είναι αναµφισβήτητο ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε αυτά τα άτοµα να ενταχθούν και πάλι 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να συνεχίσουν σε τοµείς που σταδιακά απαιτούν την 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Απευθύνεται, επίσης, σε άτοµα που 
επιθυµούν να µορφωθούν. Με την επανένταξη των ατόµων στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα επιτυγχάνεται η προσωπική τους ανάπτυξη και η κοινωνική τους 
ενσωµάτωση, καθώς και η συµµετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Ταυτόχρονα, µειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποτρέπεται το φαινόµενο της 
περιθωριοποίησης. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της προσαρµοστικότητας των ατόµων µε χαµηλά προσόντα, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν ακόµα ένα επίπεδο προσόντων, για να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό βραχυπρόθεσµα επιτυγχάνεται η άµβλυνση 
των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως τα σηµερινά επίπεδα ανεργίας.

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσµα ευκαιριών επιµόρφωσης, το 
οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, για να 
µπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους και, ταυτόχρονα, να 
προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινήθηκε η εκπόνηση του εν λόγω εγχειριδίου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις και Προοπτικές» 
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14)
25-26 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Λευκωσία

Το συνέδριο µε θέµα «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων σήµερα: Βασικά ζητήµατα, Προκλήσεις 
και Προοπτικές» διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στις 25-26 
Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για την 
περίοδο 2012-14. Το συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών οργανισµών και ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων στην Κύπρο, καθώς και εκπαιδευτές 
ενηλίκων. Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δραστηριότητα του Σχεδίου ∆ράσης που 
υλοποιεί η Κύπρος από τον Οκτώβριο του 2012, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ρ Κώστας Καδής, σε οµιλία του, την οποία 
ανέγνωσε η ∆ιευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ∆ρ Αθηνά 
Μιχαηλίδου, τόνισε πως «η Εκπαίδευση Ενηλίκων συµβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων 
των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη και των 
ικανοτήτων του και βοηθά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, όπως άτοµα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το 
σχολείο, άτοµα µε χαµηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και 
τις νέες τεχνολογίες, ηλικιωµένοι ή άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισµό». Στη συνέχεια ανέφερε πως «το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
εργάζεται ώστε να παρέχεται η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθόλη τη διάρκεια 
της ζωής τους, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι µια καλή βασική εκπαίδευση, όσο 
κι αν είναι ουσιαστική, πλέον δεν είναι αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων, η οποία προσφέρεται µεταξύ άλλων µέσα από 
τα Επιµορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τα Εσπερινά 
Γυµνάσια και Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Ανοικτά Σχολεία».

Ο δρόµος από τις διαπιστώσεις προς την απαιτούµενη δράση
Το συνέδριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί το κλειδί 
για ολοκληρωµένη παροχή ευκαιριών αναβάθµισης επαγγελµατικών προσόντων 
προς εκείνους που διαθέτουν µόνο τις βασικές δεξιότητες, εκείνους που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα, 
αλλά και προς εκείνους που βρίσκονται σε φάση αλλαγής καριέρας ή θέλουν να 
αναβαθµίσουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα. 
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των οµιλητών στη συζήτηση 
ανοικτής τράπεζας και µέσα από τις εισηγήσεις, υπογραµµίστηκε η ανάγκη για 
συστηµατική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ενίσχυση των 
πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό 
θα επιτευχθεί η εξεύρεση ακόµη πιο αποτελεσµατικών τρόπων προσέγγισης όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού ενηλίκων, η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση όσων 
µπορούν να συµµετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
αναβαθµιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ενηλίκων και κυρίως αυτών που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση 
της παρακολούθησης και της ακόµα πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας του πεδίου της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσα από τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
και την ανάπτυξη των απαιτούµενων συνεργειών.  

Η ∆ραστηριότητα κάλυψε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ως προς τις προκλήσεις που 
καλείται σήµερα να αντιµετωπίσει ο/η Εκπαιδευτής/τρια Ενηλίκων. Ιδιαίτερα 
επικεντρώθηκε στη διαπίστωση ότι οι ενήλικες µαθητές/τριες αποτελούν µια ιδιαίτερη 
οµάδα πληθυσµού, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες από πλευράς 
των εκπαιδευτών τους, επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία της 
µάθησης, έχουν συγκεκριµένες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσουν και τους 
απασχολεί ιδιαίτερα η πρακτική χρήση των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της µαθησιακής διαδικασίας. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σήµερα από τους 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων για αντιµετώπιση των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων και ιδιαίτερα η 
χρήση ενεργητικών-συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη µαθησιακή διαδικασία 
καθώς και οι πρακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις για 
αυτή την οµάδα πληθυσµού, αποτέλεσαν το θέµα της πρώτης µέρας της 
∆ραστηριότητας. Πέραν από τις παρουσιάσεις στην ολοµέλεια, οι 
συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν οµαδικά, επιλύοντας 
πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περαιτέρω κατανόηση των θεµάτων.

Κατά τη διάρκεια τη δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στους Εκπαιδευτές 
Ενηλίκων και ειδικότερα στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, 
παρουσιάστηκε το σύστηµα Πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήµατος Επαγγελµατικών 
Προσόντων που υλοποιεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Έρευνας PIAAC µε έµφαση στις 
επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο. Η εκπρόσωπος από το VOX 
Νορβηγίας, κα Margrethe Marstrøm Svensrud, σκιαγράφησε το πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Νορβηγία, τον τρόπο που λειτουργεί η παροχή βασικών 
δεξιοτήτων στη χώρα της και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων 
που εργάζονται τόσο στην τυπική όσο και στη µη-τυπική εκπαίδευση. 

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
26-27 Φεβρουαρίου 2014 
«Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού» (Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές Σχολές)

Η ∆ραστηριότητα διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτήν 
συµµετείχαν συνολικά είκοσι (20) άτοµα, τα οποία εκπροσωπούσαν τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Απογευµατινά-Βραδινά Τµήµατα 
των Τεχνικών Σχολών και τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες του Ανανεωµένου 
Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 και του Σχεδίου 
∆ράσης της Κύπρου, του οποίου µια από τις βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που διδάσκουν σε ευάλωτες 

οµάδες πληθυσµού. Επίσης, οι συµµετέχοντες/ουσες, µέσα από βιωµατικά 
εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, είχαν την ευκαιρία να εµπλακούν ενεργά και 
να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά µε θέµατα που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν στη 
µάθηση και µε προσεγγίσεις αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Επίσης, είχαν την 
ευκαιρία να προβληµατιστούν για θέµατα που αφορούν ειδικότερα τους ενήλικες που 
ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και 
ενδυνάµωσης των ευάλωτων ενηλίκων µέσα από την εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης µέρας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενόψει και του σχετικού 
εγχειριδίου που ετοιµάζεται, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης της 
Κύπρου. Οι εκπαιδευτές µέσα σε οµάδες, και σε συνεργασία µε εκπαιδευτές 
εκπαιδευτών ενηλίκων, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν σε γενικές γραµµές το 
περιεχόµενο ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελεί ένα βασικό βοήθηµα σε 
εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευάλωτες οµάδες ενηλίκων. Σε γενικές γραµµές, οι 
συµµετέχοντες πρότειναν θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα: η διδασκαλία 
ευάλωτων οµάδων ενηλίκων – χαρακτηριστικά και εµπόδια στη µάθηση, 
εκπαιδευτικές τεχνικές κατάλληλες για τη διδασκαλία ενηλίκων, βασικές δεξιότητες 
του Εκπαιδευτή Ενηλίκων για επικοινωνία και αποτελεσµατική διδασκαλία, 
επαγγελµατοποίηση/πιστοποίηση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
ευρωπαϊκά εργαλεία/εκθέσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές και τέλος, ευκαιρίες 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του σχεδίου πραγµατοποιήθηκαν τρεις Ηµερίδες 
Πληροφόρησης ως ακολούθως:

• 7 ∆εκεµβρίου 2013, The Mall of Cyprus, Λευκωσία
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ως µια επιπρόσθετη ευκαιρία 
για τους πολίτες για απόκτηση γνώσεων και για ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία, 
ανέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε µια πολύ πετυχηµένη Ηµερίδα 
Ενηµέρωσης µε τίτλο: «Ευκαιρία στη Γνώση, ∆ράση και Συµµετοχή».

Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 7 ∆εκεµβρίου 2013, από τις 11:00 π.µ. 
έως τις 2:00 µ.µ., στο Εµπορικό Κέντρο “The Mall of Cyprus”, στη Λευκωσία. Την 
Ηµερίδα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την 
προώθηση του Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 2012-14, τίµησε µε την παρουσία του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού 
κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ίδρυµα 
∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι∆ΕΠ), Συµβούλιο 
Νεολαίας Κύπρου και τη µη κυβερνητική οργάνωση CARDET. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

Η Ηµερίδα περιλάµβανε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και έκθεση έργων  ενηλίκων που 
συµµετέχουν στα µαθήµατα των Επιµορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισµού.

• 3 Μαΐου 2014, Οδός Ανεξαρτησίας, Λεµεσός
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 
2:00 µ.µ., στην Οδό Ανεξαρτησίας, έξω από το ∆ιοικητήριο στη Λεµεσό. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα), Οργανισµός 
Νεολαίας Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΑνΑ∆), Ανοικτό Σχολείο 
∆ήµου Λεµεσού και τους ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ και LC Educational. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της Ηµερίδας διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και 
περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν 
σήµερα στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου.

 
• 10 Μαΐου 2014, Φοινικούδες, Λάρνακα
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, από τις 5:00 µ.µ. έως τις 
8:00 µ.µ., στον Παραλιακό δρόµο της Λάρνακας στις Φοινικούδες. Η Ηµερίδα 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Κύπρου για την προώθηση του 
Ανανεωµένου Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. 

Κατά την Ηµερίδα Ενηµέρωσης δόθηκαν στο κοινό πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν στη διάθεσή τους οι ενήλικες της Κύπρου από 
τους ακόλουθους φορείς: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (∆ιεύθυνση Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµορφωτικά Κέντρα Λάρνακας), 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(ΑνΑ∆) και το Ανοικτό Σχολείο του ∆ήµου Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας 
διανεµήθηκε ο Οδηγός Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος εκδόθηκε 
στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ∆ράσης, και περιλαµβάνει τις  σηµαντικότερες 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία δύο ∆ραστηριότητες 
Οµαδικής Μάθησης στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2013 και στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014.

∆ραστηριότητα Οµαδικής Μάθησης (Peer Learning Activity)
4-5 ∆εκεµβρίου 2013
«Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που εργάζονται σε 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Εσπερινά Γυµνάσια - Λύκεια και Εσπερινές Τεχνικές 
Σχολές)»

Η ∆ραστηριότητα είχε ως στόχο να έρθουν σε επαφή εκπαιδευτές που διδάσκουν σε 
ενήλικες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Κύπρο, όπως είναι 
τα Εσπερινά Γυµνάσια-Λύκεια και οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, να ανταλλάξουν 
εµπειρίες και προβληµατισµούς µεταξύ τους, καθώς και µε ειδικούς από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, να ενηµερωθούν για τα τρέχοντα ζητήµατα που 
απασχολούν σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά µε την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων, την πιστοποίηση και γενικότερα την επαγγελµατική τους 
ανάπτυξη. 

Στη δραστηριότητα συµµετείχαν συνολικά τριάντα επτά (37) άτοµα από όλα τα Εσπερινά 
Γυµνάσια-Λύκεια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές και τα Απογευµατινά-Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών, καθώς και εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, τη Μάλτα 
και τη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της ∆ραστηριότητας, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες είχαν 
την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των Εσπερινών 
Γυµνασίων-Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και των 
απογευµατινών και βραδινών τµηµάτων των Τεχνικών Σχολών. Σηµειώνεται ότι 
εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών της Βουλγαρίας και τη 
∆ιεύθυνση ∆ιά Βίου Μάθησης της Μάλτας, παρουσίασαν τα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των ενηλίκων της χώρας τους και ανέλυσαν θέµατα επαγγελµατικής 
ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η συµµετοχή εκπροσώπων 
άλλων χωρών κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντική, αφού κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας και µέσα από διευκρινιστικές ερωτήσεις προβλήθηκαν καλές 
πρακτικές και αναδύθηκαν σύγχρονα ζητήµατα του πεδίου της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, όπως θέµατα πιστοποίησης, εµπλοκής της τοπικής κοινότητας στην 
προσφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θέµατα που σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων. 

∆ραστηριότητες Οµαδικής 
Μάθησης (Peer Learning 
Activities)
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