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1. Ειςαγωγή – ςκοπόσ τησ Έκθεςησ 
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ του Ανανεωμζνου 

Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για την Εκπαίδευςη Ενηλίκων 2014-15, υλοποιεί χζδιο 

Δράςθσ, το οποίο αποτελεί ςυνζχεια του χεδίου Δράςθσ για τα ζτθ 2012-14, το οποίο 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν Κυπριακι Δθμοκρατία.  

Μεταξφ άλλων, το χζδιο Δράςθσ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων των 

ενθλίκων, με ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ευάλωτων κυρίωσ ομάδων του 

πλθκυςμοφ ςε ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, όπωσ ατόμων με αναπθρίεσ, 

ανζργων, μεταναςτϊν, φυλακιςμζνων ι αποφυλακιςμζνων, ατόμων με παραβατικι 

ςυμπεριφορά, ατόμων με χαμθλζσ δεξιότθτεσ, ατόμων που ζχουν εγκαταλείψει πρόωρα το 

ςχολείο, θλικιωμζνων κ.τλ., μζςω του εντοπιςμοφ και τθσ καταγραφισ των υφιςτάμενων 

ευκαιριϊν και τθσ προϊκθςισ ςτισ πιο πάνω ομάδεσ.  

Ο ςτόχοσ αυτόσ, μεταξφ άλλων, ζρχεται να ανταποκρικεί ςε διαπιςτϊςεισ και προκλιςεισ 

τθσ πρόςφατθσ ζκκεςθσ του Δικτφου ΕΤΡΤΔΙΚΗ με κζμα «Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη 

Ενηλίκων ςτην Ευρϊπη: Διευρφνοντασ την Πρόςβαςη ςτισ Ευκαιρίεσ Μάθηςησ» 

(Φεβρουάριοσ 2015) ςφμφωνα με τθν οποία οι ενιλικεσ που χρειάηονται περιςςότερο τθν 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, τείνουν να ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ να ωφελθκοφν από τθ διά 

βίου μάκθςθ και ωσ εκ τοφτου, θ πρόκλθςθ  για τθν προςζγγιςθ των ενθλίκων και θ 

ενθμζρωςι τουσ για τα οφζλθ τθσ διά βίου μάκθςθσ, παραμζνει ανοικτι για πολλά Κράτθ 

Μζλθ. 

Για τθν επίτευξθ του πιο πάνω ςτόχου το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ ςυνζταξε 

την παροφςα Ζκθεςη, θ οποία ςυγκεντρϊνει και παρουςιάηει με ςυςτθματικό τρόπο 

εμπειρικά ςτοιχεία για τθ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων και τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ του 

πλθκυςμοφ (αλφαβθτιςμόσ, αρικμθτιςμόσ και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ) ςε χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και ςτθν Κφπρο  κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ευάλωτων 

ομάδων πλθκυςμοφ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Κατάρτιςθ.  

Ειδικότερα, θ παροφςα  Ζκκεςθ καταγράφει εν ςυντομία τα προγράμματα και τισ δράςεισ 

επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ που προςφζρονται ςιμερα από ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ 

φορείσ ςτθν Κφπρο κακϊσ και ειςθγιςεισ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ευκαιρίεσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των βαςικϊν τουσ δεξιοτιτων ι τθν 

αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων δεξιοτιτων. Οι δράςεισ και τα προγράμματα μπορεί να 

εντάςςονται ςτο πλαίςιο δράςεων που ςχετίηονται με πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ ι 

πρωτοβουλίεσ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και άλλα ταμεία 

όπωσ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 

Για τθ ςυγκζντρωςθ και ςυςτθματοποίθςθ των προςφερόμενων προγραμμάτων και 

δράςεων ενίςχυςθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ το Τπουργείο Παιδείασ και 

Πολιτιςμοφ κατάρτιςε και διακίνθςε ερωτθματολόγιο προσ όλουσ τουσ άμεςα 

εμπλεκόμενουσ φορείσ και Τπουργεία τθσ Κφπρου.  

θμειϊνεται, τζλοσ, ότι θ Ζκκεςθ κα αποτελζςει τθ βάςθ για μελλοντικζσ δράςεισ του 

χεδίου, όπωσ προβλζπεται ςτο χζδιο Δράςθσ, όπωσ τθν Ημερίδα Ενθμζρωςθσ που κα 

πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο αυτό, κακϊσ και τθν τελικι ζκκεςθ του χεδίου, ςτθν οποία 
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κα προτακοφν ειςθγιςεισ για τουσ τρόπουσ ειςαγωγισ πολιτικϊν για τισ βαςικζσ 

δεξιότθτεσ,  τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να ειςαχκοφν και τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ οι πολιτικζσ αυτζσ μποροφν να βελτιϊςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ ςυγκεκριμζνων 

ομάδων πλθκυςμοφ που χαρακτθρίηονται από χαμθλζσ βαςικζσ δεξιότθτεσ.    
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2. Ευρωπαΰκό περιβάλλον 
 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει αναγνωρίςει από πολφ νωρίσ τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων ωσ μοχλοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ και για τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, μζςα από τθ διευρυμζνθ παροχι ευκαιριϊν και 

δυνατοτιτων ςυμμετοχισ των ατόμων ςε προγράμματα και δράςεισ ενίςχυςθσ και 

αναβάκμιςθσ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων τουσ. Ειδικά δε για τα άτομα που 

προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ του πλθκυςμοφ και τα οποία αντιμετωπίηουν 

εντονότερθ τθν απειλι τθσ ανεργίασ και κατά ςυνζπεια τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ, θ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ διά βίου μάκθςθσ ανατιμάται 

και αποτελεί προτεραιότθτα για επενδφςεισ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 

Σαμείου για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.  

α) Θεςμικό πλαίςιο 
Οι αποφάςεισ πολιτικισ που λαμβάνονται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφϊνουν το 

περιβάλλον μζςα ςτο οποίο θ Κφπροσ ςχεδιάηει και εξειδικεφει δράςεισ ενίςχυςθσ των 

δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ. Σα βαςικά κείμενα αναφοράσ και οι ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ 

που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι τα εξισ: 

• τρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 

• Πρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων 

• τρατθγικό Πλαίςιο «Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2020» 

• Ζγγραφο «Αναςχεδιαςμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ: επενδφοντασ ςτισ δεξιότθτεσ για 

καλφτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελζςματα» (Rethinking Education) 

• Βαςικζσ Ικανότθτεσ Διά Βίου Μάκθςθσ 

• Σο ανανεωμζνο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τθν Εκπαίδευςθ των Ενθλίκων 2012-

2020  

• φςταςθ υμβουλίου για τθν επικφρωςθ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ 

• Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων 

 

τρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 
 

 

Η τρατηγική «Ευρϊπη 2020» προδιαγράφει τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για ανάπτυξθ και 

απαςχόλθςθ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ Ευρϊπθσ για 

διατθριςιμθ ανάπτυξθ και ανταγωνιςτικότθτα. Κυρίαρχθ επιδίωξθ τθσ τρατθγικισ είναι θ 

ζξοδοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) από τθν κρίςθ και θ μετατροπι τθσ ςε μια ζξυπνθ, 

διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία τθσ αγοράσ. Η τρατθγικι βαςίηεται ςε 

τρεισ ςυναρκρωμζνουσ και αλλθλοενιςχυόμενουσ τομείσ προτεραιότθτασ: 

1. Ζξυπνθ ανάπτυξθ, με τθ κεμελίωςθ τθσ οικονομίασ ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία. 

2. Διατθριςιμθ ανάπτυξθ, με τθν οικοδόμθςθ μιασ βιϊςιμθσ και ανταγωνιςτικισ 

οικονομίασ που κα αξιοποιεί αποτελεςματικά τουσ διακζςιμουσ πόρουσ, κα 



6 
 

κατανζμει δίκαια τα κόςτθ και τα οφζλθ και κα αναπτφςςει νζεσ διαδικαςίεσ και 

τεχνολογίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και πράςινων τεχνολογιϊν. 

3. Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, με τθν οικοδόμθςθ μιασ ςυνεκτικισ κοινωνίασ θ 

οποία παρζχει ςτουσ πολίτεσ τα μζςα για διαχείριςθ των αλλαγϊν και ςυμμετοχι 

ςτθν κοινωνία και οικονομία.  

Η τρατθγικι περιλαμβάνει επίςθσ επτά «εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ» που παρζχουν το 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θ ΕΕ και οι εκνικζσ αρχζσ αλλθλοχποςτθρίηονται ςε τομείσ που 

προάγουν τισ προτεραιότθτεσ αυτισ τθσ τρατθγικισ, όπωσ θ καινοτομία («Ζνωςθ 

καινοτομίασ»), θ ψθφιακι οικονομία («Ψθφιακό κεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ»), θ 

απαςχόλθςθ («Ατηζντα για νζεσ δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ»), θ νεολαία («Νεολαία ςε 

κίνθςθ»), θ βιομθχανικι πολιτικι («Μια βιομθχανικι πολιτικι για τθν εποχι τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ»), θ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ («Ευρωπαϊκι πλατφόρμα για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ») και θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων («Μια 

Ευρϊπθ που χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά τουσ πόρουσ»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ ςτθν τρατηγική «Ευρϊπη 2020» ζχουν τεκεί οι εξισ 

ποςοτικοί ςτόχοι: 

1. Μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου κάτω του 10% 

2. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτθ ΔΒΜ ςε 15% (Εκνικόσ ςτόχοσ: 12%) 

3. Αφξθςθ του πλθκυςμοφ θλικίασ 30-34 ετϊν με προςόντα τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτο 40% (Εκνικόσ ςτόχοσ: 46%) 

4. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν προδθμοτικι εκπαίδευςθ ςε 95%  

5. Μείωςθ των ατόμων με χαμθλι επίδοςθ ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ 

 

Πρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων 
 

 

Η Πρωτοβουλία για την Απαςχόληςη των Νζων ενιςχφει τισ δράςεισ που περιγράφονται 

ςτθ δζςμθ μζτρων για τθν απαςχόλθςθ και ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ των νζων που δεν 

βρίςκονται ςτθν εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ ι κατάρτιςθ ςε περιοχζσ με ποςοςτό ανεργίασ 

Έξυπνη Ανάπτυξη Βιώςιμη Ανάπτυξη
Ανάπτυξη χωρίσ 
αποκλειςμοφσ

Καινοτομία

« Ένωςθ καινοτοµίασ»

Κλιματική αλλαγή και 
ενζργεια

« Μια Ευρώπθ που 
χρθςιµοποιεί

αποτελεςµατικά τουσ 
πόρουσ »

Απαςχόληςη και 
δεξιότητεσ 

« Ατηζντα για νζεσ 
δεξιότθτεσ και κζςεισ 

εργαςίασ»

Εκπαίδευςη

« Νεολαία ςε κίνθςθ »

Ανταγωνιςτικότητα

« Μια βιοµθχανικι πολιτικι 
για τθν εποχι τθσ 

παγκοςµιοποίθςθσ »

Αντιμετώπιςη φτώχειασ

« Ευρωπαϊκι πλατφόρµα για 
τθν καταπολζµθςθ τθσ 

φτώχειασ »
Ψηφιακή Κοινωνία

« Ψθφιακό κεµατολόγιο για 
τθν Ευρώπθ»

χήμα 1: Η τρατηγική «Ευρϊπη 2020» 
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των νζων πάνω από 25%. Ιδιαίτερα, οι πόροι τθσ πρωτοβουλίασ κα διατεκοφν ςτα κράτθ-

μζλθ για χρθματοδότθςθ μζτρων για εφαρμογι τθσ ςφςταςθσ για τθ κζςπιςθ εγγυιςεων 

για τθ νεολαία (youth guarantee) για να εξαςφαλιςτεί ότι όλοι οι νζοι μζχρι τθν θλικία των 

25 ετϊν λαμβάνουν ποιοτικι προςφορά κζςθσ εργαςίασ, ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ ι 

κατάρτιςθ, εντόσ τεςςάρων μθνϊν από τθν αποχϊρθςθ από τθν εκπαίδευςθ ι από τθ 

ςτιγμι που κακίςτανται άνεργοι.  

τρατθγικό Πλαίςιο «Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 2020» 
 

 

Σο ςτρατθγικό πλαίςιο για τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ μζχρι το 2020 «Εκπαίδευςη και Κατάρτιςη 2020», κζτει κοινοφσ ςτρατθγικοφσ 

ςτόχουσ ςτα κράτθ μζλθ, λαμβάνοντασ υπόψθ ολόκλθρο το φάςμα των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν προοπτικι τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ ΔΒΜ, 

καλφπτοντασ όλα τα επίπεδα και τα είδθ μάκθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθ τυπικισ 

και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ).  

 

Ζγγραφο «Αναςχεδιαςμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ: επενδφοντασ ςτισ δεξιότθτεσ για καλφτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελζςματα» (Rethinking Education) 

 

 

Σο ζγγραφο «Αναςχεδιαςμόσ τησ Εκπαίδευςησ» (Rethinking Education) εςτιάηει ςτο κζμα 

τθσ μεταρρφκμιςθσ και τθσ αφξθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ϊςτε αυτά να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ μζςα 

από τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ προςφοράσ ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

υψθλι εξειδίκευςθ. Προτεραιότθτα δίνεται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

1. Ανάπτυξθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ παγκόςμιου επιπζδου για 

να αυξθκεί θ ποιότθτα των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. 

2. Προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ με βάςθ τθν εργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνων υψθλισ 

ποιότθτασ πρακτικι εξάςκθςθ, μακθτεία και διττά μοντζλα μάκθςθσ που 

διευκολφνουν τθ μετάβαςθ από τθ μάκθςθ ςτθν εργαςία. 

3. Προϊκθςθ εταιρικϊν ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων ϊςτε να 

εξαςφαλίηονται κατάλλθλα προγράμματα ςπουδϊν και θ παροχι κατάλλθλων 

δεξιοτιτων. 

4. Προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ. 
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Βαςικζσ Ικανότθτεσ Διά Βίου Μάκθςθσ 
 

 

Σον Δεκζμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και υμβοφλιο εξζδωςε μια ςφςταςθ 

για τθν ανάπτυξθ τθσ παροχισ βαςικϊν ικανοτήτων για όλουσ ςτο πλαίςιο τησ διά βίου 

μάθηςησ. Οι βαςικοί ςτόχοι που τίκενται από τθ ςυγκεκριμζνθ φςταςθ είναι οι εξισ:  

1. Η αρχικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ παρζχει ςε όλουσ τουσ νζουσ τα μζςα για να 

αναπτφξουν τισ βαςικζσ ικανότθτεσ ςε επίπεδο τζτοιο που να τουσ εφοδιάηει για 

τθν ενιλικθ ηωι και να διαμορφϊνει τθ βάςθ για τθν περαιτζρω μάκθςθ και τθν 

επαγγελματικι ηωι. 

2. Οι ενιλικεσ μποροφν να αναπτφςςουν και να επικαιροποιοφν τισ βαςικζσ 

ικανότθτεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

3. Υπαρξθ κατάλλθλθσ υποδομισ για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των 

ενθλίκων, ςυμπεριλαμβανομζνων διδαςκόντων και εκπαιδευτϊν, διαδικαςιϊν 

επικφρωςθσ και αξιολόγθςθσ, μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ ίςθσ πρόςβαςθσ τόςο 

ςτθ δια βίου μάκθςθ όςο και ςτθν αγορά εργαςίασ, και μζτρων ςτιριξθσ των 

εκπαιδευομζνων, θ οποία κα αναγνωρίηει τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και τισ 

διαφορετικζσ ικανότθτεσ των ενθλίκων. 

4. υνοχι ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τουσ μεμονωμζνουσ πολίτεσ 

μζςω ενιςχυμζνων δεςμϊν με τθν πολιτικι απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνικι 

πολιτικι, τθν πολιτικι για τον πολιτιςμό, τθν πολιτικι για τθν καινοτομία και άλλεσ 

πολιτικζσ που αφοροφν τουσ νζουσ και μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ και άλλουσ ενδιαφερομζνουσ.  

Οι βαςικζσ ικανότθτεσ είναι εκείνεσ τισ οποίεσ χρειάηονται όλοι για τθν προςωπικι τουσ 

ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ, τθν ενεργό ιδιότθτα του πολίτθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν 

απαςχόλθςθ. Η φςταςθ ορίηει οκτϊ βαςικζσ ικανότητεσ: 

1. Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα 

2. Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ 

3. Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία 

4. Ψθφιακι ικανότθτα 

5. Μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ (Learning to learn) 

6. Κοινωνικζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ 

7. Πρωτοβουλία και επιχειρθματικότθτα 

8. Πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ 

 

 
Σο ανανεωμζνο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τθν Εκπαίδευςθ των Ενθλίκων 2012-2020  
 

 

Σο ανανεωμζνο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευςη των Ενηλίκων 2012-2020 

προκφπτει από το Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου το 2011 και ζχει ωσ ςτόχο τθν 
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προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ των ενθλίκων ςτο πλαίςιο τθσ τρατθγικισ Ευρϊπθ 2020. 

Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ ενθλίκων παρζχει τθ δυνατότθτα – ιδίωσ ςτουσ εργαηομζνουσ 

με λίγα προςόντα ι μεγαλφτερθσ θλικίασ – να βελτιϊςουν τθν ικανότθτα προςαρμογισ 

τουσ ςτισ αλλαγζσ που επζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν κοινωνία, θ μάκθςθ των 

ενθλίκων αναγνωρίηεται ωσ μζςο για τθν αναβάκμιςθ ι τον αναπροςανατολιςμό των 

δεξιοτιτων όςων πλιττονται από τθν ανεργία και τθν αναδιάρκρωςθ ι βρίςκονται ςε 

μεταβατικι περίοδο ςτθ ςταδιοδρομία τουσ. Επίςθσ ςυμβάλλει ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν 

κοινωνικι ζνταξθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Οι 

βαςικοί πυλϊνεσ του Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για τθν Εκπαίδευςθ των Ενθλίκων 2012-

2020 είναι οι εξισ: 

1. Τλοποίθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ 

2. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ 

3. Προαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα 

κοινά μζςω τθσ εκπαίδευςθσ των ενθλίκων 

4. Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ όςον αφορά τουσ ενθλίκουσ 

και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τουσ 

5. Βελτίωςθ τθσ βάςθσ γνϊςεων για τθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων και τθσ 

παρακολοφκθςισ τθσ 

Προτεραιότθτα δίνεται ςτθν ενίςχυςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων των ενθλίκων με ζμφαςθ 

ςτθν εκμάκθςθ ανάγνωςθσ και γραφισ, ςτοιχειϊδουσ αρικμθτικισ και ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων και ςτθ λιψθ μζτρων «δεφτερθσ ευκαιρίασ» ωσ προδρόμων για τθν 

αναβάκμιςθ των απαιτοφμενων ικανοτιτων προσ εργαςία και για καλφτερθ ηωι εν γζνει. 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει προχωριςει με τθν ανακεϊρθςθ ςτισ προτεραιότθτεσ του 

Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων για τα ζτθ 2015-20.  Οι 

ανακεωρθμζνοι «τομείσ προτεραιότθτασ για δράςθ» λαμβάνουν υπόψθ τα πορίςματα τθσ  

Διεκνοφσ ζρευνασ για τισ δεξιότθτεσ των ενθλίκων PIAAC, τα οποία δείχνουν ότι μεταξφ 20% 

και 25% των ενθλίκων - ι 70 εκατομμφρια άνκρωποι - ζχουν πολφ χαμθλά επίπεδα βαςικϊν 

δεξιοτιτων ι χαμθλά επίπεδα ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ, και αντιμετωπίηουν τον 

κίνδυνο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ ανεργίασ. Η παροχι εκπαίδευςθσ ςε ενιλικεσ 

πρζπει να ςχεδιάηεται και να παρζχεται με τρόπο που να ςυνδζει τθν αρχικι εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, ςτο 

πλαίςιο τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ. Η παροχι κα πρζπει να επεκτακεί οφτωσ ϊςτε να 

καλφψει τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των εκατομμυρίων ενιλικων με χαμθλι 

ειδίκευςθ, ιδίωσ με τθν τόνωςθ τθσ μάκθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ, με το άνοιγμα των 

υφιςτάμενων εκπαιδευτικϊν πόρων για τουσ ενιλικεσ και τθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ των 

τρόπων μάκθςθσ. Η αντιμετϊπιςθ τθσ πρόκλθςθσ απαιτεί μεγαλφτερθ χριςθ των 

τεχνολογιϊν και των ανοικτϊν εκπαιδευτικϊν πόρων από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ 

κακϊσ και ενίςχυςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων. Η Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων EPALE ςτθρίηει τθν πιο πάνω προςπάκεια. 

 

Οι τζςςερισ νζεσ βαςικζσ πτυχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων για τθν περίοδο 2015-20 
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ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα (NOTE FOR THE ATTENTION OF THE MEMBERS OF THE ERASMUS+ 

COMMITTEE, Meeting 29 and 30 April 2015, Item 14 of the Agenda , Subject: European 

Agenda for adult learning: Revised priorities 2015 – 2020): 

(α) Ενίςχυςθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

(β) θμαντικι αφξθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ςυμμετοχισ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 

(γ) Βελτίωςθ τθσ ευελιξίασ και τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και  

(δ) Προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

 

φςταςθ υμβουλίου για τθν επικφρωςθ τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ 
 

 

Η φςταςθ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν επικφρωςη τησ μη τυπικήσ και 

τησ άτυπησ μάθηςησ, θ οποία ανακοινϊκθκε επίςθμα ςτισ 20/12/2012 ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προτείνει ςτα κράτθ – μζλθ να περιλάβουν ςτισ ρυκμίςεισ για τθν 

επικφρωςη τησ μη τυπικήσ και άτυπησ μάθηςησ, τα ακόλουκα ςτοιχεία, παρζχοντασ 

παράλλθλα τθ δυνατότθτα ςε κάκε άτομο να επωφελείται από αυτά, είτε χωριςτά είτε 

ςυνδυαςτικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του: 

1. Προςδιοριςμόσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που επιτεφχκθκαν μζςω μθ 

τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, 

2. Καταγραφή των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που ζχει ςθμειϊςει ζνα άτομο μζςω 

μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, 

3. Αξιολόγηςη των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που ζχει ςθμειϊςει ζνα άτομο μζςω 

μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ, 

4. Πιςτοποίηςη των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ που ζχει ςθμειϊςει ζνα άτομο 

μζςω μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ με τθ μορφι επαγγελματικοφ προςόντοσ, 

πιςτωτικϊν μονάδων που οδθγοφν ςε ζνα επαγγελματικό προςόν ι με όποιον άλλο 

τρόπο κρίνεται ςκόπιμο. 

Η εν λόγω ςφςταςθ προδιαγράφει διακριτά ςτάδια για τθ διαδικαςία επικφρωςησ 

προςόντων τησ μη τυπικήσ και άτυπησ μάθηςησ. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τθ φςταςθ κα 

πρζπει από τα κράτθ  - μζλθ να λθφκεί μζριμνα ϊςτε «οι άνεργοι και όςοι κινδυνεφουν να 

μείνουν άνεργοι ζχουν τη δυνατότητα, ςφμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τισ εθνικζσ 

ιδιαιτερότητεσ, να υπόκεινται ςε «ζλεγχο δεξιοτήτων» με ςκοπό τον προςδιοριςμό των 

γνώςεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τουσ, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτήματοσ, 

ιδεωδώσ δε εντόσ ζξι μηνών από τον εντοπιςμό τησ ανάγκησ». Όλα τα κράτθ-μζλθ 

καλοφνται να κεςπίςουν μθχανιςμοφσ για τθν επικφρωςθ αυτϊν των τφπων μάκθςθσ το 

αργότερο μζχρι το 2018 - ςφμφωνα με τισ εκνικζσ ςυνκικεσ και ιδιαιτερότθτεσ. ε αυτι τθ 

διαδικαςία ζνασ εξουςιοδοτθμζνοσ φορζασ κα επιβεβαιϊνει τθν επίτευξθ μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων με βάςθ ζνα ςχετικό πρότυπο. 



11 
 

Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων 
 

 

Η ανάγκθ δθμιουργίασ του Εθνικοφ Πλαιςίου Προςόντων (ΕΠΠ) ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ 

ΕΕ ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ τθ φςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου 

τθσ 23θσ Απριλίου 2008, θ οποία προτρζπει τα κράτθ-μζλθ: 

• Να χρθςιμοποιιςουν το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων (European Qualifications 

Framework/EQF) ωσ εργαλείο αναφοράσ για τθ ςφγκριςθ των ςυςτθμάτων 

απόκτθςθσ προςόντων. 

• Να ςυςχετίςουν τα εκνικά ςυςτιματα απόκτθςθσ προςόντων με το EQF ζωσ το 

2010. 

• Να κεςπίςουν ενδεχομζνωσ μζτρα ϊςτε, ζωσ το 2012, όλα τα νζα πιςτοποιθτικά 

επαγγελματικϊν προςόντων, διπλϊματα και ζγγραφα «Europass», που εκδίδονται 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να περιζχουν ςαφι παραπομπι —μζςω των εκνικϊν 

ςυςτθμάτων προςόντων— ςτο αντίςτοιχο επίπεδο του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου 

Επαγγελματικϊν Προςόντων. 

• να ακολουκοφν προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα για τον 

οριςμό και τθν περιγραφι επαγγελματικϊν προςόντων και να προωκιςουν τθν 

επικφρωςθ των ανεπίςθμων και άτυπων μορφϊν μάκθςθσ.  

• Να εκπονιςουν εκνικά πλαίςια προςόντων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία και πράξθ. 

• να προωκοφν και να εφαρμόηουν τισ αρχζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ. 

• να ορίςουν εκνικά ςθμεία ςυντονιςμοφ, ςυνδεόμενα ςε κάκε περίπτωςθ με τισ 

δομζσ και τισ απαιτιςεισ του κράτουσ μζλουσ, για τθν υποςτιριξθ και, ςε ςφμπραξθ 

με άλλεσ οικείεσ εκνικζσ αρχζσ, για τθν κακοδιγθςθ του ςυςχετιςμοφ μεταξφ των 

εκνικϊν ςυςτθμάτων επαγγελματικϊν προςόντων και του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου 

Επαγγελματικϊν Προςόντων. 

• να προςδϊςουν ζωσ το 2012 ς’ όλουσ τουσ νζουσ τίτλουσ μια ςφνδεςθ-αναφορά 

προσ το EQF. 

 

β) Εμπειρικά ςτοιχεία για την εκπαίδευςη ενηλίκων ςτην ΕΕ 
 

Οι ωσ άνω πρωτοβουλίεσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ δφνανται, υπό όρουσ, να 

ςυγκροτιςουν ενιαίεσ δζςμεσ μζτρων και παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 

των ατόμων ςτθ διά βίου μάκθςθ και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ και 

τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων. Η αποτελεςματικότερθ 

ςτόχευςθ των δράςεων εκπαίδευςθσ ενθλίκων κα πρζπει να βαςίηεται ςε επαρκείσ και 

αξιόπιςτεσ βάςεισ δεδομζνων ςχετικά με τθ ςυμμετοχι, τουσ παρόχουσ, τθ χρθματοδότθςθ, 

τα αποτελζςματα και τα ευρφτερα οφζλθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, λαμβάνοντασ κυρίωσ 

υπόψθ ςυμπεράςματα και προτάςεισ από ζρευνεσ, μελζτεσ και ςτατιςτικζσ, όπωσ λόγου 
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χάρθ Adult Education Survey (AES), Continuing Vocational Training Survey (CVTS) και 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).  

Ζνασ δείκτθσ για τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που κατζχει ο ενιλικοσ πλθκυςμόσ είναι το 

μορφωτικό επίπεδο. Μια αξιόπιςτθ και επίκαιρθ εικόνα για το μορφωτικό επίπεδο του 

ενιλικου πλθκυςμοφ ςτθν ΕΕ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ του Δικτφου ΕΤΡΙΔΙΚΗ 

με τίτλο «Adult Education and training in Europe Advancing Access to Learning 

Opportunities (2015)»: 

• Σο 25% των ενηλίκων 25-64 ετϊν ςτθν ΕΕ (περίπου 70 εκ. άτομα) ζχουν 

ολοκλθρϊςει μόνο τθν κατϊτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη. 

• Εξ αυτϊν περίπου 20 εκ. άτομα (6% των ενθλίκων ςτθν ΕΕ) ζχουν ολοκλθρϊςει 

μόνο τθν πρωτοβάθμια εκπαίδευςη. 

• Οι νζοι ενήλικεσ διαθζτουν υψηλότερα προςόντα από τουσ γθραιότερουσ 

ενιλικεσ.   

Εςτιάηοντασ όμωσ τθν προςοχι ςε επιμζρουσ χϊρεσ διαπιςτϊνονται ςημαντικζσ 

αποκλίςεισ και ανιςότητεσ. ε χϊρεσ, όπωσ  θ Σςεχία, θ Εςκονία, θ Λικουανία, θ Πολωνία 

και θ λοβακία το ποςοςτό των ενθλίκων που ζχουν ολοκλθρϊςει μζχρι και τθν  κατϊτερθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ δεν υπερβαίνει το 10% του πλθκυςμοφ. Αντίκετα, ςτθν Ιταλία 

και τθν Ιςπανία το ποςοςτό αυτό υπερβαίνει το 40%, ςτθν Μάλτα και τθν Πορτογαλία 

αγγίηει το 60%, ενϊ, τζλοσ ςτθν Σουρκία οι ενιλικεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει μόνο τθν 

κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ διαμορφϊνουν περίπου το 70% του πλθκυςμοφ. 

Μια ενδιάμεςθ κατάςταςθ, κοντά ςτον ευρωπαϊκό μζςο όρο, παρατθρείται ςτθν Αυςτρία, 

ςτθ Γερμανία, ςτθ Φινλανδία, ςτθ Νορβθγία, ςτθ ουθδία, ςτθ Βουλγαρία και ςτθν 

λοβενία, όπου το ποςοςτό αυτό διακυμαίνεται μεταξφ 10% και 20%.  

Αναφορικά με τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ του ενιλικου πλθκυςμοφ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ PIAAC ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ παρατθροφνται τα εξισ: 

• Σο 20% περίπου των ενθλίκων διακζτουν χαμηλζσ δεξιότητεσ γλωςςικοφ 

αλφαβητιςμοφ (literacy skills) 

• To 24% περίπου των ενθλίκων διακζτουν χαμηλζσ δεξιότητεσ μαθηματικοφ 

αλφαβητιςμοφ (numeracy skills) 

• To 30% των ενθλίκων δεν ζχουν καθόλου ή ζχουν χαμηλζσ δεξιότητεσ ςε ΣΠΕ 

(ψθφιακι ικανότθτα), ενϊ περίπου ζνασ ςτουσ δυο κεωρεί ότι οι γνϊςεισ που ζχει 

ςε ΣΠΕ δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

τθν Ιςπανία και τθν Ιταλία το ποςοςτό των ενθλίκων με χαμθλζσ δεξιότθτεσ γλωςςικοφ 

αλφαβθτιςμοφ και μακθματικοφ αλφαβθτιςμοφ είναι ςχετικά υψθλό (Ιςπανία 27,5% και 

30,6%, Ιταλία 27,7% και 37,7%), ςτοιχείο το οποίο ςυςχετίηεται και με το γεγονόσ ότι ςτισ 

δυο αυτζσ χϊρεσ το ποςοςτό ενθλίκων με προςόντα κατϊτερθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι άνω του 40%. ε αντίκεςθ με αυτό, θ Σςεχία και θ λοβακία, χϊρεσ όπου 

το ποςοςτό ενθλίκων που ζχει ολοκλθρϊςει μόνο τθν κατϊτερθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ δεν υπερβαίνει το 10%, φαίνεται ότι  οι ενιλικεσ με μειωμζνεσ δεξιότθτεσ 

γλωςςικοφ αλφαβθτιςμοφ και μακθματικοφ αλφαβθτιςμοφ είναι ςχετικά χαμθλό (Σςεχία 

11,8% και 12,9%, λοβακία 11,6% και 13,8%). Αν και ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, όπωσ λόγου χάρθ 
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ςτθν Πολωνία, θ ςυςχζτιςθ μεταξφ μορφωτικοφ επιπζδου και βαςικϊν δεξιοτιτων 

γλωςςικοφ αλφαβθτιςμοφ και μακθματικοφ αλφαβθτιςμοφ είναι αντίςτροφθ, αφοφ 

ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ ζχει ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι 

δεξιότθτεσ όμωσ που κατζχει είναι ςυγκριτικά χαμθλζσ, θ γενικι παρατιρθςθ από τθν 

ζρευνα PIAAC είναι ότι όςο πιο χαμθλό είναι το μορφωτικό επίπεδο ενόσ ατόμου τόςο πιο 

πικανό είναι να ζχει χαμθλζσ βαςικζσ δεξιότθτεσ. 

Ζνα βαςικό εφρθμα τθσ ζρευνασ PIAAC που υποςτθρίηει τθν άποψθ για μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πληθυςμοφ 

είναι ότι ςχεδόν ςε όλεσ τισ χϊρεσ οι μετανάςτεσ που ζχουν γεννθκεί εκτόσ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ διακζτουν ςυγκριτικά με αυτοφσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν χϊρα υποδοχισ πολφ 

χαμθλζσ δεξιότθτεσ γλωςςικοφ αλφαβθτιςμοφ και μακθματικοφ αλφαβθτιςμοφ.  

Αναφορικά με τισ δεξιότητεσ χρήςησ ΣΠΕ τα ευριματα δείχνουν ότι περίπου το 27% του 

ενιλικου πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ διακζτει πολφ χαμθλζσ ι κακόλου δεξιότθτεσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων ςε τεχνολογικό περιβάλλον (problem solving in technology-rich 

environments). Επιμερίηοντασ κανείσ αυτό το ποςοςτό προκφπτει ότι το 14% του 

πλθκυςμοφ γνωρίηει και εκτελεί μόνο τισ βαςικζσ εργαςίεσ ςε ζνα τεχνολογικό περιβάλλον, 

ενϊ το υπόλοιπο 13% δθλϊνει δομικά ελλείμματα γνϊςεων και δεξιοτιτων ι ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ πλιρθ αδυναμία και ζλλειψθ δεξιοτιτων χριςθσ ΣΠΕ.  

Για το ςφνολο των χωρϊν τθσ ΕΕ ιςχφει ότι περίπου το 30% των ενηλίκων 25-64 ετϊν είτε 

δεν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ προςωπικό υπολογιςτι είτε οι δεξιότθτεσ χριςθσ ΣΠΕ είναι 

ελάχιςτεσ. Αςφαλϊσ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από χϊρα ςε χϊρα. Για 

παράδειγμα το ποςοςτό των «ψθφιακά αναλφάβθτων» είναι πολφ υψθλό ςτθ Ρουμανία 

(67%) και ςτθ Βουλγαρία (55%). τον αντίποδα τοποκετοφνται χϊρεσ όπωσ το 

Λουξεμβοφργο, θ Φινλανδία, θ Ιςλανδία, θ Νορβθγία και θ Δανία, όπου το ποςοςτό του 

ενιλικου πλθκυςμοφ χωρίσ βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ ΣΠΕ δεν υπερβαίνει το 10%.  

Η ςυμμετοχή των ατόμων ςτην εκπαίδευςη ενηλίκων και γενικότερα ςτθ διά βίου 

μάκθςθσ αποτελεί ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ ζνα διαρκζσ και δφςκολο ςτοίχθμα. 

Σα εμπειρικά ςτοιχεία δείχνουν ότι ο μζςοσ όροσ ςε επίπεδο ΕΕ είναι περίπου ςτο 10%, 

όμωσ εντοπίηονται πολφ μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ όςον αφορά ςτθ 

ςυμμετοχι του ενιλικου πλθκυςμοφ ςε προγράμματα και δράςεισ διά βίου μάκθςθσ.  
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χήμα 2: υμμετοχή των ατόμων 25-64 ετϊν ςτη διά βίου μάθηςη. Eurostat (2014) 

Σα βαςικά ςθμεία που προκφπτουν από το ωσ άνω ςχιμα είναι: 

 Οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ ζχουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθ διά βίου 

μάκθςθ. 

 Οι χϊρεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ είναι κάτω από τον μζςο όρο των ΕΕ27. 

 Σα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυμμετοχισ (>30%) κατζχουν θ Δανία και θ Ελβετία. 

 Σα χαμθλότερα ποςοςτά ςυμμετοχισ (<5%) ζχουν θ Βουλγαρία, θ Ελλάδα θ Γαλλία, 

θ Κροατία, θ Ουγγαρία, θ Πολωνία, θ Ρουμανία, θ λοβακία, θ πΓΔΜ και θ Σουρκία. 
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θμαντικό επίςθσ είναι το εφρθμα ότι οι ενιλικεσ ςτθν ΕΕ που ςυμμετζχουν ςτθ διά βίου 

μάκθςθ ζχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, ενϊ φαίνεται να υπάρχουν ομάδεσ του 

πλθκυςμοφ, οι οποίεσ ςυμμετζχουν λιγότερο.  

Ζνα πρϊτο κριτιριο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ. Από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία προκφπτει 

ότι ςτθ διά βίου μάκθςθ και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςυμμετζχουν περιςςότερο άτομα 

με υψθλό μορφωτικό επίπεδο (61,3%), ενϊ άτομα με χαμθλά προςόντα, τα οποία ζχουν 

μεγαλφτερθ ανάγκθ τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ για τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων και 

των δεξιοτιτων τουσ, διαμορφϊνουν παραδόξωσ μόνο το 21,8%.  

Επίπεδο Εκπαίδευςησ  Ποςοςτό 
ςυμμετοχήσ  

Πανεπιςτθμιακι Εκπαίδευςθ  (ISCED 5-6)  61,3%  

Δευτεροβάκμια  και Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (ISCED 4-3)  37,7%  

Βαςικι και κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (ISCED 2-1)  21,8%  

χήμα 3: υμμετοχή ςτη διά βίου μάθηςη κατά επίπεδο εκπαίδευςησ. Eurostat 2014. 

θμαντικό κριτιριο επίςθσ είναι το καθεςτϊσ απαςχόληςησ των ατόμων. Φαίνεται ότι πιο 

ςυχνά, ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα διά βίου μάκθςθσ ζχουν οι εργαηόμενοι  

(48,6%), ενϊ μικρότερθ ςυμμετοχι ζχουν οι άνεργοι (26,9%) και οι οικονομικά ανενεργοί 

(19,6%). 

Καθεςτϊσ απαςχόληςησ  Ποςοςτό ςυμμετοχήσ  

Εργαηόμενοσ  48,6%  

Άνεργοσ  26,9%  

Οικονομικά ανενεργόσ  19,6%  

 

χήμα 4: : υμμετοχή ςτη διά βίου μάθηςη κατά καθεςτϊσ απαςχόληςησ. Eurostat 2014. 

Επίςθσ θ ηλικία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυμμετοχι ςτθ διά βίου μάκθςθ. Όςο 

πιο μεγάλοσ είναι κανείσ τόςο πιο απίκανο είναι να παρακολουκιςει προγράμματα 

εκπαίδευςθσ. Μάλιςτα, ενϊ για τθν θλικιακι κατθγορία 25-54 ετϊν το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ υπερβαίνει το 40%, ςτθν θλικιακι κατθγορία 55-64 το ποςοςτό αυτό 

περιορίηεται ςτο 26,6%.  

υμπεραςματικά, δφναται να διατυπωκεί θ άποψθ ότι θ μθ ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ 

ενθλίκων και ςτθ διά βίου μάκθςθ ςχετίηεται με πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ το φφλο, θ 

θλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ, κ.λπ. Σα άτομα με υψθλότερο 
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μορφωτικό επίπεδο και προςόντα ςυμμετζχουν πιο ςυχνά ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων και διά βίου μάκθςθσ. Αντίκετα, άτομα προερχόμενα από Ευάλωτεσ  Κοινωνικά 

Ομάδεσ (άνεργοι, άτομα με χαμθλά προςόντα, μετανάςτεσ, θλικιωμζνοι) ενϊ ζχουν 

μεγαλφτερθ ανάγκθ τα προγράμματα διά βίου μάκθςθσ, ζχουν τισ λιγότερεσ ευκαιρίεσ και 

δυνατότθτεσ  πρόςβαςθσ και ςυμμετοχισ ςε προγράμματα διά βίου μάκθςθσ.  

Οι βαςικοί λόγοι για τουσ οποίουσ τα άτομα δθλϊνουν περιοριςμζνο ενδιαφζρον για 

ςυμμετοχι ςτθ διά βίου μάκθςθ είναι οι αυξθμζνεσ επαγγελματικζσ και οικογενειακζσ 

υποχρεϊςεισ (ζλλειψθ χρόνου), οι αυςτθρζσ, πολλζσ φορζσ, απαιτιςεισ εγγραφισ και 

παρακολοφκθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ περιοριςμζνθ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ. Αυτό 

πρακτικά ςθμαίνει ότι τα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων κα πρζπει να ςχεδιάηονται 

με τρόπο που να υποςτθρίηουν τθν ευελιξία και να προωκοφν τθν εναρμόνιςθ τθσ 

οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ.  
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3. Εθνικό περιβάλλον  

α) Θεςμικό πλαίςιο 
Η Κφπροσ εκπόνθςε και υπζβαλε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθ φμβαςη Εταιρικήσ χζςησ 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Οι βαςικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί ςχετικά με 

τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  είναι οι εξισ: 

 υμβολι ςτθν αφξθςθ των ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ και καταπολζμθςθσ τθσ 

ανεργίασ, ιδιαίτερα των νζων με τθν παράλλθλθ χριςθ τθσ Πρωτοβουλίασ για τθν 

Απαςχόλθςθ των Νζων. 

 Άμβλυνςθ του αντίκτυπου τθσ κρίςθσ ςτα μθ προνομιοφχα άτομα με ςτοχευμζνεσ 

κοινωνικζσ δράςεισ ζνταξθσ. 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου κεφαλαίου και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα δια 

βίου μάκθςθσ (LLL) και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (VET). 

 Μείωςθ ακόμα περιςςότερο του ποςοςτοφ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του 

ςχολείου.  

θμαντικό κείμενο ςτρατθγικισ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων αποτελεί επίςθσ η Εθνική 

τρατηγική Διά Βίου Μάθηςησ 2014-2020, όπου διατυπϊνονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και 

οι άξονεσ προτεραιότθτασ, ενϊ προδιαγράφονται οι κατθγορίεσ δράςεων που κα 

προωκθκοφν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία. Οι τζςςερισ άξονεσ προτεραιότθτασ είναι οι 

ακόλουκοι: 

i. Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και ςυμμετοχισ όλων ςτθ ΔΒΜ και αναγνϊριςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ. 

ii. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ. 

iii. Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ για ςτιριξθ τθσ ΔΒΜ. 

iv. Βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ (προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ/επανζνταξθσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ). 

Η Κφπροσ ςυμμετζχει ςτθν προϊκθςθ του ανανεωμζνου ευρωπαϊκοφ θεματολογίου για 

την Εκπαίδευςη Ενηλίκων, μεταξφ άλλων, με τθν υλοποίθςθ χεδίων Δράςθσ. Αρχικά 

καταρτίςτθκε ζνα χζδιο Δράςθσ για τθν περίοδο 2012-2014, το οποίο ολοκλθρϊκθκε τον 

Αφγουςτο του 2014. Ο προχπολογιςμόσ του χεδίου ανζρχεται ςε €168.000 με ποςοςτό 

ςυγχρθματοδότθςθσ φψουσ 75%. Ο Φορζασ Ανάκεςθσ είναι ο Εκτελεςτικόσ Οργανιςμόσ 

Εκπαίδευςθσ, Οπτικοακουςτικϊν Θεμάτων και Πολιτιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Σο χζδιο Δράςθσ υλοποιικθκε  υπό το πρίςμα τθσ τρατθγικισ Διά Βίου Μάκθςθσ 2007-13 

που υιοκετικθκε ςτθν Κφπρο το 2007, και προϊκθςε περαιτζρω τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν 

αναφορικά με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, μζςω τθσ ςτενισ ςυνεργαςίασ με τα μζλθ των 

τεχνικϊν και εκνικϊν επιτροπϊν τθσ τρατθγικισ, τα οποία ςε ζναν μεγάλο βακμό 

εκπροςωποφνται ςτθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν προϊκθςθ του εν λόγω χεδίου Δράςθσ. 
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το πλαίςιο αυτό θ Κφπροσ εκπόνθςε χζδιο Δράςθσ για το Ευρωπαϊκό θεματολογίο για 

την Εκπαίδευςη Ενηλίκων για την περίοδο 2014-2015.  

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι να προωκιςει τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτον τομζα τθσ 

Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτθν Κφπρο και να ενιςχφςει τθ ςυμμετοχι των ενθλίκων ςε 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και ιδιαίτερα αυτϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ 

πληθυςμοφ.  

Ζνα πρϊτο βιμα προσ τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου είναι θ χαρτογράφθςθ των 

υφιςτάμενων πολιτικϊν και πρακτικϊν ςε Κφπροσ, που προωκοφν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ 

ενθλίκων (αλφαβθτιςμόσ, αρικμθτιςμόσ και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ). Ζχοντασ υπόψθ και τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ PIAAC για τον ενιλικο πλθκυςμό τθσ Κφπροσ, ζχει ςυςτακεί μια 

διυπθρεςιακι επιτροπι που παρακολουκεί τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του χεδίου 

Δράςθσ τθσ Κφπρου ζτςι ϊςτε να διαπιςτωκοφν περιοχζσ που χριηουν περαιτζρω 

βελτίωςθσ. Η εκπόνθςθ τελικισ μελζτθσ, κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτα μζλθ τθσ εν λόγω 

επιτροπισ, κακϊσ και ςτουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, να ενθμερωκοφν όχι μόνο για το 

πϊσ οι πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ μποροφν να εφαρμόηονται καλφτερα, προκειμζνου να 

βοθκιςει τουσ ενιλικεσ με χαμθλζσ δεξιότθτεσ, αλλά επίςθσ να επιςθμανκοφν τρόποι 

αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν ϊςτε να βελτιωκοφν και να είναι πιο αποτελεςματικζσ.  

Οι δραςτθριότθτεσ που ζχουν προγραμματιςτεί κατά τθ διάρκεια του ζργου για τθν 

προϊκθςθ των πιο πάνω ςτόχων είναι οι ακόλουκεσ: 

• υντονιςτικζσ υναντιςεισ 

• Ημερίδα Πλθροφόρθςθσ 

• Επιμόρφωςθ ςε εκπαιδευτζσ που διδάςκουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ 

• χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ για τθ διδαςκαλία ψθφιακϊν δεξιοτιτων ςε 

ενιλικεσ με χαμθλζσ δεξιότθτεσ 

Σο χζδιο Δράςθσ ςκοπεφει να υποςτθρίξει τισ δραςτθριότθτεσ που κα βοθκιςουν ςτθν 

αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ ατόμων που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ιδιαίτερα, άτομα που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο, άνεργοι, νζοι με χαμθλζσ δεξιότθτεσ. Όλεσ οι 

παραπάνω ομάδεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για τισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ 

που υπάρχουν προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ ςυμμετοχι τουσ, μζςω τθσ Ημερίδασ 

Ενθμζρωςθσ κακϊσ επίςθσ και ςχετικοφ ενθμερωτικοφ υλικοφ.  

Σζλοσ, το ζργο αναμζνεται να ενθμερϊςει τουσ ενιλικεσ τθσ Κφπρου για τισ προτεραιότθτεσ 

του Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, ζτςι ϊςτε να αυξιςουν τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ευκαιρίεσ δια βίου μάκθςθσ με ςκοπό τθν προςωπικι, τθν κοινωνικι 

και επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.   

Εμπειρικά ςτοιχεία για την εκπαίδευςη ενηλίκων ςτην Κύπρο 
Σο χζδιο Δράςθσ που εκπονεί θ Κφπροσ ςτο πλαίςιο του ανανεωμζνου Θεματολογίου για 

τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων με χρονικό ορίηοντα 2014-2015 δίδει εμφατικι ςθμαςία ςτθν 

προϊκθςθ δράςεων και προγραμμάτων ενίςχυςθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων ατόμων που 

προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. Η τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ 
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ςυνδζεται άρρθκτα με τα ευριματα και τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ του Δικτφου 

Ευρυδίκθ, ςφμφωνα με τα οποία τα άτομα που ζχουν χαμθλζσ δεξιότθτεσ ζχουν παραδόξωσ 

λιγότερεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ και ςυμμετοχισ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 

ενϊ παράλλθλα θ ανάγκθ για ενίςχυςθ των προςόντων τουσ μζςα από τθν παροχι 

«δεφτερθσ ευκαιρίασ εκπαίδευςθσ» παραμζνει καίρια.  

Με βάςθ τα ευριματα και τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ του Δικτφου Ευρυδίκθ, θ 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν Κφπρο δείχνει τάςεισ 

και ποςοςτά, τα οποία δφναται να αποτελζςουν τθ βάςθ για τον ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.  

τοιχεία ατόμων 25-64 ετϊν  %  

Κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ  21,5%  

Βαςικι εκπαίδευςθ  11,2%  

Ποςοςτό ςυμμετοχισ ατόμων ςτθ διά βίου μάκθςθ  6,9% 

Ποςοςτό ςυμμετοχισ ατόμων με χαμθλά προςόντα ςτθ διά βίου μάκθςθ  16,9%  

χήμα 5: τοιχεία για την εκπαίδευςη ενηλίκων 25-64 ετϊν ςτην Κφπρο. Ζκθεςη Δικτφου «Ευρυδίκη» (2015). 

 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των ενθλίκων ςτθν Κφπρο παρατθροφνται τα εξισ: 

 Σο 21,5% των ενθλίκων 25-64 ετϊν ςτθν Κφπρο ζχουν ολοκλθρϊςει μόνο τθν 

κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, με τον μζςο όρο ςτθν ΕΕ να είναι 25%. 

 Αντίκετα, το ποςοςτό των ατόμων ςτθν Κφπρο που ζχουν ολοκλθρϊςει μόνο τθ 

βαςικι εκπαίδευςθ (κάτω από ISCED 2) ανζρχεται ςτο 11,2% και κεωρείται ςχετικά 

υψθλό ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (6,5%). 

 Η ςυμμετοχι των ενθλίκων ςτθν Κφπρο ςε προγράμματα διά βίου μάκθςθσ 

ανζρχεται ςτο 6,9% για το 2014, με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο να βρίςκεται ςτο 

10,7%. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 2008 το ποςοςτό αυτό ςτθν Κφπρο είχε φτάςει το 

8,5%, ζκτοτε όμωσ και με αφορμι τθν οικονομικι κρίςθ, βαίνει μειοφμενο, 

υποδεικνφοντασ τθν ανάγκθ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςτθ διά βίου 

μάκθςθ.  

 Επίςθσ το 16,9% των ενθλίκων 25-64 ετϊν με χαμηλά προςόντα (απόφοιτοι 

δευτεροβάκμιασ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ) παρακολουκεί προγράμματα διά 

βίου μάκθςθσ ςτθν Κφπρο. Αυτι θ επίδοςθ είναι ςχετικά μικρι κακόςον ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο το αντίςτοιχο ποςοςτό βρίςκεται ςτο 21,8%.  

 Επιπλζον, θ ςυμμετοχι των ατόμων με χαμθλά προςόντα (βαςικι εκπαίδευςθ και 

κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) ςτθ διά βίου μάκθςθ παραμζνει ςτθν 

Κφπρο ςε πολφ χαμθλά επίπεδα και δεν υπερβαίνει το 1,3% για το 2014. 

θμειϊνεται, ότι οι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν ςε ποςοςτό 
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12,2% ενϊ οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 4,4%. Αυτι θ κατανομι 

υποδεικνφει ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ ςτισ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθ μάκθςθ και τθν 

εκπαίδευςθ εισ βάροσ των ατόμων που ζχουν χαμθλά προςόντα (Eurostat 2015, 

δείκτθσ «trng_lfse_03») 

 Ωσ προσ το καθεςτϊσ απαςχόληςησ παρατθρείται ότι οι άνεργοι 25-64 ετϊν ςτθν 

Κφπρο ςυμμετζχουν πιο ςπάνια ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε 

ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ (5,2% και 7,6% αντίςτοιχα).  

 Ωσ βαςικά εμπόδια και δυςκολίεσ για τθν πρόςβαςθ και τθ ςυμμετοχι ςε δράςεισ 

ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ διά βίου μάκθςθσ οι ενιλικεσ ςτθν 

Κφπρο αναφζρουν ςε ποςοςτό: 

o 28,4% τισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ (ΕΕ μζςοσ όροσ 21,8%), 

o 10,2% τθν αςυμβατότθτα με τισ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ (ΕΕ μζςοσ 

όροσ 13,6%), 

o 3,5% τισ προχποκζςεισ και τα προαπαιτοφμενα για ςυμμετοχι ςε 

προγράμματα (ΕΕ μζςοσ όροσ 7,1%).  

 ε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, θ Κφπροσ φαίνεται να ζχει αναπτφξει 

προγράμματα επιμόρφωςθσ ενθλίκων, τα οποία δεν ορίηουν ςθμαντικζσ 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και παρακολοφκθςθσ, διευκολφνοντασ με αυτόν τον 

τρόπο τθν πρόςβαςθ για τουσ ενδιαφερόμενουσ.  

Ωσ προσ τουσ δείκτεσ PIAAC , θ Κφπροσ εμφανίηεται να διαφοροποιείται από τον διεκνι και 

τον ευρωπαϊκό ΜΟ ςε δεξιότθτεσ γλωςςικοφ, μακθματικοφ αλλά και τεχνολογικοφ 

αλφαβθτιςμοφ. Ειδικά για τισ δεξιότθτεσ αλφαβθτιςμοφ και αρικμθτικισ ο πλθκυςμόσ 16-

65 ετϊν ςτθν Κφπρο φαίνεται να ζχει καλφτερεσ επιδόςεισ από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. 

τοιχεία ατόμων 16-65ετϊν  % Κφπροσ  % ΕΕ  

Χαμθλζσ δεξιότθτεσ αλφαβθτιςμοφ  11,8%  20%  

Χαμθλζσ δεξιότθτεσ  αρικμθτικισ  15,5%  24%  

Χαμθλζσ δεξιότθτεσ χριςθσ ΣΠΕ (ψθφιακι ικανότθτα)  25%  15%  

χήμα 6: Δεξιότητεσ ατόμων 16-65 ετϊν βάςει τησ ζρευνασ PIAAC. 

Ειδικότερα, αναφζρονται τα εξισ: 

 ε ςχζςθ με τισ δεξιότητεσ αναγνωςτικοφ αλφαβητιςμοφ, το μεγαλφτερο ποςοςτό 

των Κυπρίων θλικίασ 16-65 ετϊν παρουςιάηονται να ζχουν δεξιότθτεσ που τουσ 

επιτρζπουν να διαβάηουν και να κατανοοφν λζξεισ, προτάςεισ και απλά κείμενα. 

 ε ςχζςθ με τισ δεξιότητεσ αριθμητικήσ μόνο το 15,5% των ενθλίκων ςτθν Κφπρο 

διακζτει χαμθλζσ δεξιότθτεσ, δείκτθσ ό οποίοσ ερμθνεφεται ωσ ικανοποιθτικόσ, αν 

αναλογιςτεί κανείσ ότι το αντίςτοιχο ποςοςτό ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ανζρχεται ςε 

24%.  

 Όςον αφορά ςε δεξιότητεσ τεχνολογικοφ αλφαβητιςμοφ, θ PIAAC ζδειξε ότι 

ςχεδόν ζνασ ςτουσ τζςςερισ Κφπριουσ δεν ζχει εμπειρία ι βαςικζσ δεξιότθτεσ 
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χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Σο ποςοςτό αυτό είναι μεγαλφτερο από το 

αντίςτοιχο ποςοςτό διεκνϊσ και ευρωπαϊκά, το οποίο φτάνει το 14% και 15%, 

αντίςτοιχα.  

 Γενικά, θ Κφπροσ είναι ςε καλφτερθ κζςθ από μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπωσ θ 

Ιταλία, θ Ιςπανία και θ Γαλλία. 
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4. Γενική παρουςίαςη των προφερόμενων προγραμμάτων – 

δράςεων 
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ διενιργθςε ζρευνα για τθν καταγραφι δράςεων και 

προγραμμάτων ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων των ενθλίκων με απϊτερο ςτόχο τθ ςφνταξθ  

Ζκκεςθσ (study) ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ προσ Ενιλικεσ με χαμθλζσ 

δεξιότθτεσ/ι και ευάλωτουσ ενιλικεσ. Προσ τοφτο καταρτίςτθκε και διακινικθκε ςτουσ 

φορείσ και παρόχουσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Κφπρο ζνα ερωτθματολόγιο, το 

οποίο ςτόχευε ςτθν άντλθςθ χριςιμων πλθροφοριϊν όπωσ: 

 Πολιτικζσ/δράςεισ/Προγράμματα που προωκοφν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ των 

ενθλίκων ςτθν Κφπρο. 

 Σρόποι εντοπιςμοφ ατόμων με χαμθλζσ δεξιότθτεσ 

 Προβλιματα/Εμπόδια ςτθ ςυμμετοχι 

 Ειςθγιςεισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων και ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

 Γενικζσ ειςθγιςεισ για βελτίωςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν ι ανάγκθσ ειςαγωγισ 

νζων.  

Με βάςθ τα απαντθμζνα ερωτθματολόγια που ςυγκεντρϊκθκαν και αναλφκθκαν 

προζκυψαν χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων ςτθν Κφπρο. Ακολοφκωσ παρουςιάηονται και ςχολιάηονται τα βαςικά ευριματα.  

1. Πολιτικζσ που ενιςχφουν τισ βαςικζσ δεξιότητεσ των ενηλίκων 

τθν Κφπρο δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ και ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ που να αναφζρονται 

ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ των ενθλίκων (αλφαβθτιςμό, αρικμθτιςμό και ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ). Εντοφτοισ, υπάρχουν διάφορα προγράμματα (ςυγχρθματοδοτοφμενα ι μθ), τα 

οποία είναι ανοικτά προσ τουσ ενιλικεσ και τουσ βοθκοφν να αποκτιςουν ι να βελτιϊςουν 

τισ βαςικζσ τουσ δεξιότθτεσ.  Σο εφρθμα αυτό ςυμφωνεί με το ςυμπζραςμα ζκκεςθσ τθσ 

Μονάδασ ΕΤΡΤΔΙΚΗ (Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise 

Achievement in Basic Skills Country Descriptions, Background document to the report Adult 

Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities, Eurydice 

Report, February 2015). Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τθν πιο πάνω Ζκκεςθ 

προωκοφνται από τα Εςπερινά Γυμνάςια-Λφκεια και τισ Εςπερινζσ Σεχνικζσ χολζσ, τα 

Επιμορφωτικά Κζντρα του ΤΠΠ, τα Κρατικά Ινςτιτοφτα Επιμόρφωςθσ, κακϊσ και από 

προγράμματα που παρζχονται ςτο πλαίςιο των ενεργθτικϊν πολιτικϊν για τθν αγορά 

εργαςίασ (ΕΠΑΕ) και των πρωτοβουλιϊν βάςει ζργων, χρθςιμοποιϊντασ ευρωπαϊκά 

κονδφλια. 

2. Προφίλ παροχϊν προγραμμάτων 

Αναφορικά με το προφίλ και τα χαρακτθριςτικά των παρόχων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ για ενιλικεσ παρατθρείται ότι πρωταγωνιςτικό ρόλο διαδραματίηουν τα 

Τπουργεία (39%), κυρίωσ το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, το Τπουργείο Τγείασ και 

το Τπουργείο Γεωργίασ. θμαντικι είναι επίςθσ θ ςυμβολι των δημόςιων και ιδιωτικϊν 

Πανεπιςτημιακϊν Ιδρυμάτων  (25%), των Οργανιςμϊν Δημοςίου Δικαίου (16%) και των 

Ημικρατικϊν Οργανιςμϊν (14%), ενϊ, τζλοσ, ακολουκοφν οι Δήμοι, οι Επαγγελματικοί 
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2% 2%

14% 2%

16%

25%

39%

Δήμοι

Επαγγελματικόσ 
Σφνδεςμοσ

Ημικρατικόσ Οργανιςμόσ

Ιδιωτικόσ φορζασ

Οργανιςμόσ Δημοςίου 
Δικαίου

Πανεπιςτημιακά 
Ιδρφματα

Υπουργείο

φνδεςμοι και λοιποί ιδιωτικοί φορείσ (2%).  Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο, το οποίο κα 

τροφοδοτιςει ςε 

μεγάλο βακμό το 

χζδιο δράςθσ 

2014-2015 για το 

ανανεωμζνο 

Θεματολόγιο τθσ 

Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων, είναι οι 

θεματικζσ 

κατηγορίεσ, ςτισ 

οποίεσ 

εντάςςονται τα 

προςφερόμενα 

προγράμματα. Με 

βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι περίπου ζνα ςτα δυο προγράμματα 

(48%) ςχετίηεται με τθ Γενική Εκπαίδευςη Ενηλίκων, και δθ παρατθρείται ότι προςφζρεται 

ευρφ φάςμα προγραμμάτων για τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ ικανότθτασ των ενθλίκων. 

θμαντικά είναι επίςθσ και τα προγράμματα που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων των εργαηομζνων και των ανζργων και τα οποία εντάςςονται ςτθν Κατθγορία 

τθσ Αγοράσ Εργαςίασ (21%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξίςου ςθμαντικζσ εμφανίηονται να είναι μικρότερεσ κατθγορίεσ δράςεων, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν ετερογενείσ, αλλά εξειδικευμζνεσ και ςτοχευμζνεσ κεματικζσ κατθγορίεσ, 

όπωσ: 

 άτυπθ μάκθςθ,  

 ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ,  

 τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ΕΚΟ, 

χήμα 7: Πάροχοι προγραμμάτων εκπαίδευςησ ενηλίκων. 

χήμα 8: Θεματικζσ κατηγορίεσ προγραμμάτων εκπαίδευςησ 
ενηλίκων 

21%

20%
48%

11%
Αγορά Εργαςίασ

Άλλο

Γενική Εκπαίδευςη 
Ενηλίκων

Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευςη



24 
 

 Φυςικι Αγωγι, 

 Εκπαίδευςθ, ευαιςκθτοποίθςθ γυναικϊν με ςτόχο τθν προάςπιςθ των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων 

Οι κεματικζσ αυτζσ διαμορφϊνουν ςυνολικά τθν κατθγορία «Άλλο» ςε ποςοςτό 21%.  

Σζλοσ, περίπου 11% των δράςεων εντάςςεται ςτθν κατθγορία τθσ Σεχνικήσ 

Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ με ςτόχο ενίςχυςθ των δεξιοτιτων των ατόμων ςε τεχνικά 

επαγγζλματα και ειδικότθτεσ τόςο ςτο πλαίςιο τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 

όςο ςτο ςφςτθμα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, όςο και ςτθ Νζα φγχρονθ Μακθτεία.  

Αναφορικά με τισ ομάδεσ ςτόχου των προςφερόμενων προγραμμάτων ςθμειϊνεται ότι κατ’ 

αρχιν αυτά διακρίνονται ςε δυο μείηονεσ κατθγορίεσ, ιτοι ςε προγράμματα που αφοροφν 

ςτον Γενικό Ενιλικο Πλθκυςμό και ζχουν ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ ι ενίςχυςθ των 

γνϊςεων και των δεξιοτιτων, και ςε προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ των 

δεξιοτιτων των ατόμων που προζρχονται από ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ με ςτόχο 

τθν προϊκθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ Ζκκεςθσ το 57% των προςφερόμενων προγραμμάτων απευκφνεται ςτον γενικό 

πλθκυςμό και το 43% ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 9: Κατανομή προγραμμάτων εκπαίδευςησ ενηλίκων ανά ομάδα ςτόχου 

Οι κατθγορίεσ ωφελουμζνων που ανικουν ςτον γενικό ενήλικο πληθυςμό είναι ενδεικτικά 

οι εξισ: 

 Εργαηόμενοι 

 Φοιτθτζσ 

 Γονείσ  

 Μελλοντικοί γονείσ: Ζγκυοι, ςφηυγοι τουσ ι άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ 

 Ενιλικεσ 20+ 

 Ενιλικεσ 50-69 ετϊν 

 Εκνοφρουροί  

57%

43%
Γενικόσ ενήλικοσ 
πληθυςμόσ

Ευάλωτεσ Κοινωνικά 
Ομάδεσ
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 τρατιϊτεσ που υπθρετοφν ςε ςτρατόπεδα «υψθλοφ κινδφνου» 

 Γεωργοί, κτθνοτρόφοι 

Οι κατθγορίεσ ωφελουμζνων από ευάλωτεσ ομάδεσ του πληθυςμοφ, όπωσ αυτζσ 

καταγράφθκαν ςτο πλαίςιο τθσ χαρτογράφθςθσ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

ςτθν Κφπρο είναι ενδεικτικά οι εξισ: 

 Άνεργοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) 

 Άτομα με χαμθλά προςόντα 

 Άτομα τρίτθσ θλικίασ (65+) 

 Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Μετανάςτεσ και επαναπατριςκζντεσ   

 Φυλακιςμζνοι 

 Άτομα με ιςτορικό εξάρτθςθσ 

 ΑμεΑ ακλθτζσ 

 Άτομα τρίτθσ θλικίασ 

 Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Καρκινοπακείσ 

Σα προςφερόμενα προγράμματα ανταποκρίνονται ωσ προσ τα περιεχόμενα και τουσ 

μακθςιακοφσ ςτόχουσ ςτισ διαγνωςμζνεσ ανάγκεσ των ομάδων ςτόχων, και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ βαςίηονται ςε πρότυπα επαγγελματικά περιγράμματα και οδθγοφν ςε 

πιςτοποίηςη, δίνοντασ ςτουσ ωφελοφμενουσ ζνα ςθμαντικό κίνθτρο για ςυμμετοχι ςε 

ποιοτικά προγράμματα που ςυνδζουν αποτελεςματικά τθν εκπαίδευςθ με τθν αγορά 

εργαςίασ. Κυρίωσ για τουσ ανζργουσ θ προοπτικι τθσ πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων τουσ 

αποτελεί ςθμαντικό διαβατιριο για τθν αγορά εργαςίασ.   

Αναφορικά με τθν ευελιξία και την πρόςβαςη ςθμειϊνεται ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

παρζχεται θ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ μάθηςησ (distance learning), ενϊ αρκετά 

προγράμματα ςπουδϊν βαςίηονται ςε μεικτζσ μορφζσ μάθηςησ (blended learning), 

ςυνδυάηοντασ τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με τθν ηωντανι, φυςικι παρουςία. Επίςθσ, 

τα κριτιρια ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα είναι διαμορφωμζνα με τρόπο ϊςτε 

εκπλθρϊνονται εφκολα από τουσ ενδιαφερόμενουσ, επιβεβαιϊνοντασ το εφρθμα τθσ 

ζρευνασ PIAAC ότι ςτθν Κφπρο οι προχποκζςεισ και τα προαπαιτοφμενα για ςυμμετοχι των 

ενθλίκων ςτθ διά βίου μάκθςθ δεν αποτελεί εμπόδιο.  

Σα ςθμεία ενημζρωςησ και πληροφόρηςησ για τισ παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ, 

επιμόρφωςθσ, παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και γενικότερα υπθρεςιϊν διά βίου 

μάκθςθσ διευρφνονται ολοζνα και περιςςότερο, μάλιςτα οι πάροχοι διακζτουν πολλοφσ 

και διαφορετικοφσ τρόπουσ για τον εντοπιςμό των ενδιαφερομζνων και τθν περαιτζρω 

παροχι πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθσ για τα προγράμματα που υλοποιοφν. Οι 

επικρατζςτεροι τρόποι είναι το Διαδίκτυο (ιςτοςελίδα), τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ,  θ 

καταχϊρθςθ ςε ζντυπα μζςα κακϊσ και θ απευκείασ επικοινωνία με τουσ 

ενδιαφερόμενουσ.  
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ε ςχζςθ με τθ διατφπωςθ μαθηςιακϊν αποτελεςμάτων (learning outcomes) ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν, παρατθρείται ότι θ απαιτοφμενθ αναμόρφωςθ δεν ζχει μζχρι 

ςιμερα κακολικι εφαρμογι. Ομοίωσ θ ενςωμάτωςθ πιςτωτικϊν μονάδων ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν ζχει περιοριςμζνθ εφαρμογι. θμαντικι, τζλοσ, κρίνεται θ 

αυξανόμενθ τάςθ εφαρμογισ πλαιςίων διαςφάλιςησ ποιότητασ των δομϊν, των 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτϊν, αυξάνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ελκυςτικότθτα 

των παρεχόμενων προγραμμάτων.  
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5. Προτάςεισ για την ενίςχυςη ευκαιριών εκπαίδευςησ και 

κατάρτιςησ ςε Ενήλικεσ με χαμηλέσ δεξιότητεσ/ή και 

ευάλωτουσ ενήλικεσ 
 

1. Ενίςχυςθ τθσ δημοςιότητασ των προγραμμάτων  εκπαίδευςθσ ενθλίκων – ςθμεία 

ενθμζρωςθσ των ομάδων ςτόχοσ 

2. Ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν: 

• με βάςθ εμπειρικά αποτελζςματα για τισ ομάδεσ ςτόχου, αξιοποιϊντασ τα 

ευριματα και τισ προτάςεισ από τθν ζρευνα PIAAC και το Δίκτυο Ευρυδίκθ. 

• Με διατφπωςθ μαθηςιακϊν αποτελεςμάτων (learning outcomes) 

3. φγχρονεσ Τπηρεςίεσ υμβουλευτικήσ και Διά Βίου ταδιοδρομίασ (ςφνταξθ CV, 

ςυνοδευτικι επιςτολι, αξιοποίθςθ μζςω κοινωνικϊν δικτφωςθσ, όπωσ facebook, 

twitter κ.λπ.) 

4. Ευζλικτα, προςβάςιμα και ελκυςτικά προγράμματα εκπαίδευςθσ, τα οποία δεν είναι 

«κλειςτοφ τζλουσ», αλλά ςυνδζονται και οδθγοφν ςε περαιτζρω επιλογζσ 

εκπαίδευςθσ.  

5. Πλιρθσ ενεργοποίθςθ και εφαρμογι του Εθνικοφ Πλαιςίου Προςόντων και 

αντιςτοίχιςθ με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων. 

6. Προϊκθςθ του υςτήματοσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (ΕΠ) και κζςπιςθ 

ρυκμίςεων για την επικφρωςη τησ μη τυπικήσ και άτυπησ μάθηςησ βάςει τθσ ςχετικισ 

φςταςθσ  

7. Προϊκθςθ των διαδικαςιϊν για πιςτοποίηςη των διπλωμάτων παρακολοφκθςθσ των 

προςφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων, π.χ. Επιμορφωτικά Κζντρα, 

ΚΙΕ, ΠΙ, Ανοικτό χολείο. 

8. Εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ υςτήματοσ Μεταφοράσ Πιςτωτικϊν Μονάδων 

Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (European Credit System for Vocational Education and 

Training- ECVET). 

9. Ανάπτυξθ και κζςπιςθ πλαιςίου ποιότητασ για τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και τθ Διά 

Βίου Μάκθςθ. 
10. χεδιαςμόσ ςυνεκτικισ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων ςε 

ενιλικεσ με χαμθλζσ δεξιότθτεσ και ανάπτυξθ των απαιτοφμενων ςυνεργειϊν μεταξφ 

των φορζων που παρζχουν ςχετικά προγράμματα.  
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