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Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος
 Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα

ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι
αρμόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία των
συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.
(http://www.structuralfunds.org.cy) έργων, την υλοποίηση των
οποίων αναλαμβάνει ως δικαιούχος το Υ.Π.Π.
 Για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, η Μονάδα ΔΕΤ
διαχειρίζεται 6 συγχρηματοδοτούμενα έργα με συνολικό
προϋπολογισμό 54,073,920 ευρώ.
 Τα εν λόγω έργα συγχρηματοδοτούνται, κατά κύριο λόγο, από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 Ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που

στόχο έχουν την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής.
 Το κύριο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της αγοράς
εργασίας.
 Συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών που
αφορούν στην κατάρτιση και απασχόληση των ευρωπαίων
πολιτών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια.
 Προωθεί τις δράσεις που υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή της
ευρωπαϊκής στρατηγικής και των κατευθυντήριων γραμμών
για την απασχόληση.
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Δομή της Μονάδας ΔΕΤ
 Προϊσταμένη: Η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

η οποία έχει την ευθύνη ετοιμασίας των προτάσεων του Υ.Π.Π.
για συγχρηματοδότηση, καθώς επίσης και την ευθύνη
διαχείρισης
και
ολοκλήρωσης
των
έργων,
που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 Συντονίστρια των έργων: Η Πρώτη Λειτουργός του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 Έξι αποσπασμένοι λειτουργοί.
 Μία γραμματειακή λειτουργός .
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Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Υ.Π.Π. για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013
 Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες







και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου.
Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Υποψήφιους
Εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης.
Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Καθηγητές Μέσης
Εκπαίδευσης.
Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της
Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού.
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Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος
 Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τα Επιμορφωτικά Κέντρα του
Υ.Π.Π. - http://www.moec.gov.cy/epimorfotika/index.html

 Αποτελούν σήμερα βασικό φορέα προσφοράς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προώθησης της διά
βίου μάθησης.
 Σκοπός τους είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.
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Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος
 Στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς







και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής.
Ενισχύει την προσπάθεια αύξησης των οικονομικά ενεργών
και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με
αποτέλεσμα και τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας
Να αποκτήσουν
οι εκπαιδευόμενοι την ικανότητα να
επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή,
Να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση,
Να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στο επαγγελματικό
περιβάλλον, στα πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα
της χώρας.
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Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος
 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άτομα ηλικίας 15

ετών και άνω, τα οποία κατοικούν στις ελεγχόμενες από την
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, και είναι νόμιμοι ξενόγλωσσοι
κάτοικοι της Κύπρου,
τόσο μετανάστες αλλά και
επαναπατρισθέντες.
 Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν σε 50 διδακτικές συναντήσεις
των 90΄, δυο ανά εβδομάδα, για κάθε ομάδα διδασκαλίας, για την
περίοδο Νοεμβρίου 2014 – Μαΐου 2015.
 Κάθε ομάδα αποτελείται από 10-15 άτομα (μ.ο. ομάδας 12
συμμετέχοντες).
 Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην εκμάθηση της Ελληνικής για
εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών των εκπαιδευομένων
και στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων τους.
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Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος
 Τα μαθήματα προσφέρονται σε τρία επίπεδα.
 Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης

για την επιτυχή συμπλήρωση κάθε επιπέδου με παρακολούθηση
του 70% των συναντήσεων.
 Όσοι εκπαιδευόμενοι το επιλέξουν, μπορούν να παρακαθήσουν
σε τελική γραπτή εξέταση πιστοποίησης των γνώσεων τους, με τη
χρήση εξεταστικών δοκιμίων που ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία
Εξετάσεων του Υ.Π.Π.
 Στα μαθήματα διδάσκουν προσοντούχοι εκπαιδευτές, στην
πλειονότητά τους Φιλόλογοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εκπαιδευτών του Προγράμματος που δημιουργήθηκε
μετά από σχετικό διαγωνισμό.
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Συμμετοχές στο Πρόγραμμα
Σχολικές χρονιές:
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 & 2013-2014
Αριθμός εκπαιδευομένων

10,800

Αριθμός ομάδων

775

Αριθμός εκπαιδευτών

427
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Ανάλυση Φύλου

Άνδρες

31%

Γυναίκες

69%
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Μορφωτικό Επίπεδο Εκπαιδευομένων
5.537

2.970

1.018

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.275

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Υπηκοότητες Εκπαιδευομένων
ΚΙΝΕΖΙΚΗ:
ΟΥΓΓΡΙΚΗ:
ΙΡΑΚΙΝΗ:
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ:
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΚΗ:
ΣΛΟΒΑΚΙΑ:
ΑΙΓΥΠTΙΑΚΗ:
ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ:
ΛΕΤΟΝΙΚΗ:
ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ:
ΣΥΡΙΑΚΗ
ΙΡΑΝΙΚΗ:
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΗ:
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ:
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ:
ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΗ:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ:
ΡΩΣΙΚΗ:
ΑΛΛΟ:
ΑΓΓΛΙΚΗ:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ:
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ:
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5ο Ετος Υλοποίησης του Προγράμματος
 Έναρξη μαθημάτων: 17 Νοεμβρίου 2014
 Τέλος μαθημάτων: Μάιος 2015
 Αριθμός εκπαιδευομένων: 1,300 περίπου

 Αριθμός ομάδων: 94
 Εκπαιδευτές: 94
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