
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Στην ιστοσελίδα του Έργου
 http://www.moec.gov.cy/aethee/ υπάρχουν όλες οι
 πληροφορίες για το Έργο καθώς και το υλικό που
 παράχθηκε στα προηγούµενα Έργα (επιµορφωτικό υλικό,
 παρουσιάσεις, έρευνες, ενηµερωτικά έντυπα, εκθέσεις κ.ά.). 
• EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
 – Ηλεκτρονική Πλατφόρµα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων:
 https://ec.europa.eu/epale/el/
• Η πολιτική της ΕΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων:
 http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_el
• Οµάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων της ΕΕ,
 στο πλαίσιο του «ΕΚ 2020»: http://ec.europa.eu/education
 /policy/strategic-framework/expert-groups-2014-2015 
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Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση [ανακοίνωση] δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή

δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί κατά τη
διάρκεια του Έργου για την προώθηση των πιο πάνω στόχων 
είναι οι ακόλουθες: 

• Συντονιστικές Συναντήσεις των Οµάδων Υλοποίησης
 και Παρακολούθησης του Έργου καθώς και της
 Θεµατικής Οµάδας Εργασίας για τις Ψηφιακές ∆εξιότητες
• ∆ιάγνωση αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων
 εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών και
 εργοδοτών
• Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ψηφιακές
 δεξιότητες και επιµόρφωση εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών
 ενηλίκων
• Ενηµερωτικά Συνέδρια
• Αναρτήσεις στην Πλατφόρµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 EPALE
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Το Ευρωπαϊκό Θεµατολόγιο για την Εκπαίδευση των
Ενηλίκων, το οποίο προκύπτει από το Ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2011, συνεχίζει, να
συµπληρώνει και να παγιώνει το συντελούµενο έργο στον
τοµέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάσει των στρατηγικών
στόχων που ορίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 2020» και στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020».
 
∆εδοµένου ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχει τη δυνατότητα 
-ιδίως στους εργαζοµένους µε λίγα προσόντα ή µεγαλύτερης 
ηλικίας - να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρµογής τους 
στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, η εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίζεται ως µέσο 
για την αναβάθµιση ή τον αναπροσανατολισµό των δεξιοτήτων 
όσων πλήττονται από την ανεργία και την αναδιάρθρωση ή 
βρίσκονται σε µεταβατική περίοδο στη σταδιοδροµία τους. 
Επίσης συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στην κοινωνική 
ένταξη, την ενεργό συµµετοχή στα κοινά και την προσωπική
ανάπτυξη του ατόµου.

Οι βασικοί πυλώνες του Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την
Εκπαίδευση των Ενηλίκων 2012-2020 είναι οι εξής:

1. Υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας
2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
 της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
3. Προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και
 της ενεργού συµµετοχής στα κοινά µέσω της εκπαίδευσης
 των ενηλίκων
4. Ενίσχυση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας
 όσον αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό
 περιβάλλον τους
5. Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των
 ενηλίκων και της παρακολούθησής της.
 

Προτεραιότητα δίνεται επίσης στην ενίσχυση των βασικών
δεξιοτήτων των ενηλίκων µε έµφαση στην εκµάθηση
ανάγνωσης και γραφής, στοιχειώδους αριθµητικής και 
ψηφιακών δεξιοτήτων και στη λήψη µέτρων «δεύτερης
ευκαιρίας» ως προδρόµων για την αναβάθµιση των
απαιτούµενων ικανοτήτων προς εργασία και για καλύτερη
ζωή εν γένει. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει µε την αναθεώρηση
των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων για τα έτη 2015-20. Οι αναθεωρηµένοι
«τοµείς προτεραιότητας για δράση» λαµβάνουν υπόψη τα
πορίσµατα της  ∆ιεθνούς έρευνας για τις δεξιότητες των
ενηλίκων PIAAC, τα οποία δείχνουν ότι µεταξύ 20% και 25%
των ενηλίκων - ή 70 εκατοµµύρια άνθρωποι - έχουν πολύ
χαµηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων ή χαµηλά επίπεδα
συµµετοχής στην εκπαίδευση, και αντιµετωπίζουν τον 
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού και της ανεργίας. 

Η παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες πρέπει να σχεδιάζεται και 
να παρέχεται µε τρόπο που να συνδέει την αρχική εκπαίδευση 
και κατάρτιση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της 
κοινωνικής πρόνοιας. Η παροχή θα πρέπει να επεκταθεί 
ούτως ώστε να καλύψει την αναβάθµιση των δεξιοτήτων 
των εκατοµµυρίων ενήλικων µε χαµηλή ειδίκευση, ιδίως 
µε την τόνωση της µάθησης στον χώρο εργασίας, µε το 
άνοιγµα των υφιστάµενων εκπαιδευτικών πόρων για τους 
ενήλικες και την αύξηση της ευελιξίας των τρόπων µάθησης. 
Η αντιµετώπιση της πρόκλησης απαιτεί µεγαλύτερη χρήση 
των τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων 
από ενήλικες εκπαιδευοµένους και εκπαιδευτές ενηλίκων 
και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρµα για την Εκπαίδευσης Ενηλίκων EPALE 
(https://ec.europa.eu/epale/el/) στηρίζει την πιο πάνω 
προσπάθεια.

Οι τέσσερις νέες βασικές πτυχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
για την περίοδο 2015-20 στοχεύουν στα ακόλουθα:

1. Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2. Σηµαντική αύξηση της προσφοράς και της συµµετοχής
 στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
3. Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην
 Εκπαίδευση Ενηλίκων και
4. Βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της
 παρεχόµενης εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Γραφείο Ευρωπαϊκών
και ∆ιεθνών Υποθέσεων), στο πλαίσιο της προώθησης του
Ευρωπαϊκού Θεµατολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
για τα έτη 2017-19, συντονίζει την υλοποίηση Έργου, το
οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και αποτελεί συνέχεια
προηγούµενων έργων για τα έτη 2012-14 και 2014-15.
Το υφιστάµενο Έργο υλοποιείται από Οµάδα στην οποία
λαµβάνουν µέρους εκπρόσωποι ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών
του ΥΠΠ, και παράλληλα παρακολουθείται από εκπροσώπους
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων Συντονισµού και Ανάπτυξης, της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και του Ιδρύµατος
∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης.

Για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποιεί το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού δίνει έµφαση στην ενίσχυση των
προσπαθειών για την εισαγωγή νέου πλαισίου λειτουργίας
των Εσπερινών Γυµνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών
Τεχνικών Σχολών καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες
ενήλικων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Ο 
Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται σε €166.631 εκ των 
οποίων το 75% προέρχεται από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής €124.973,25) και το 25% από Εθνικούς πόρους.


