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Κυρίες και κύριοι,
Η ύπαρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EPALE έρχεται να συμπληρώσει την
προσπάθεια που ήδη γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την
προώθηση και ανάδειξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο. Η πλατφόρμα
EPALE παρέχει ένα διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης και επικοινωνίας δίνοντας την
ευκαιρία σε εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στην Κύπρο να έρθουν σε επαφή, να
ανταλλάξουν απόψεις, να συνάψουν συνεργασίες, να διοργανώσουν δράσεις και να
συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενίσχυση της συμμετοχής των
ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία που συνοδεύει τον άνθρωπο σ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Σε αυτό το πλαίσιο της διά βίου μάθησης, η Εκπαίδευση
Ενηλίκων

διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο σήμερα: Συμβάλει

αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη καθώς και στην αναβάθμιση
και επικαιροποίηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή του
στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 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, άτομα με ειδικές ανάγκες, ή άτομα
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, η εξέλιξη της σύγχρονης
κοινωνίας και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για εξειδικευμένες γνώσεις στο
χώρο εργασίας και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, εντείνουν την ανάγκη των
ενηλίκων για συνεχή βελτίωση. Μια επιπρόσθετη πτυχή που ωθεί τους ενήλικες στην
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εκπαίδευση για απόκτηση νέων δεξιοτήτων πηγάζει από την εσωτερική τους
ανάγκης, σύμφωνα με την πυραμίδα του Maslow, για αυτοπραγμάτωση.
Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργαζόμαστε ώστε να παρέχεται η πρόσβαση
όλων στην εκπαίδευση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους έχοντας επίγνωση του
γεγονότος ότι μια καλή βασική εκπαίδευση, όσο κι αν είναι ουσιαστική, δεν είναι
αρκετή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκπαίδευση και 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

Μεταλυκειακά

Ινστιτούτα

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), τα Ανοικτά Σχολεία. Παράλληλα, η ίδρυση του
Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

συμβάλλει

υποστηρικτικά

εφόσον

διευκολύνει

την

πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και συμβουλές
σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία.

Επίσης, η εκπόνηση

μηχανισμών επικύρωσης της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης, που συντονίζεται
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με Έργο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ) μπορεί να επηρεάσει θετικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσω της
αναγνώρισης γνώσεων και

δεξιοτήτων που

αποκτήθηκαν από

μη τυπικά

περιβάλλοντα μάθησης.
Η

πλατφόρμα

EPALE,

συμβάλλει

θετικά

στην

πιο

πάνω

προσπάθεια,

διαδραματίζοντας τον ρόλο της διασύνδεσης όλων των φορέων του τομέα
εκπαίδευσης ενηλίκων, ως ο ψηφιακός χώρος ενημέρωσης, διάδοσης, επικοινωνίας
και συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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