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(ΥΠΠ)

δημοσιογραφική διάσκεψη για τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης
Κύπρου με θέμα «Εκπαίδευση και Καριέρα 2017».Η εν λόγω Έκθεση συνδιοργανώνεται
για τρίτη συνεχή χρονιά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), και θα
φιλοξενείται στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, στη Λευκωσία, από τις 17
έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2017.
Κατά τη διάσκεψη τύπου προέβησαν σε δηλώσεις

ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) Καθηγητής Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) κύριος Μιχάλης Αντωνίου, ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) κύριος Φειδίας Πηλείδης και, εκ μέρους του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου
κα Αίγλη Παντελάκη.
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν ότι η Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2017» αποτελεί ένα
σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός, το οποίο αποσκοπεί στο να γίνει θεσμός για την
κυπριακή κοινωνία ως προς την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής

υποστήριξης για θέματα εκπαίδευσης και καριέρας. Ειδικότερα, σκοπός της εν λόγω
διοργάνωσης είναι να καταστεί πύλη, μέσω της οποίας τα ιδρύματα ανώτερης
εκπαίδευσης και άλλοι φορείς που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση, τόσο της
Κύπρου όσο και του εξωτερικού, να προσφέρουν προς τους υποψήφιους φοιτητές και
άλλους ενδιαφερόμενους ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών ή και άλλες
ευκαιρίες εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις καλύτερες
επιλογές για την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Κατά τη φετινή διοργάνωση, ο αριθμός των εκθετών είναι αυξημένος και οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σπουδές ή και άλλες ευκαιρίες κατάρτισης
και επαγγελματικής ανάπτυξης σε 17 χώρες από όλο τον κόσμο (Κύπρο, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ελβετία, Η.Π.Α, Ρωσία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστραλία, Δανία,
Τσεχία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Φιλανδία και Βουλγαρία).
Επιπλέον, οι επισκέπτες της Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα 2017» θα έχουν την
ευκαιρία να επισκεφτούν το περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για να
γνωρίσουν τις Υπηρεσίες του που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και καριέρας
(Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ),
Υπηρεσία Εξετάσεων, Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, Υπηρεσία Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας). Στο περίπτερο του
ΥΠΠ θα συμμετέχουν επίσης ο ανεξάρτητος Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την
αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και την πιστοποίηση της ποιότητας
των προγραμμάτων σπουδών τους, όσο και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το οποίο σχετίζεται με ζητήματα αναγνώρισης τίτλων
σπουδών, για να ενημερώνουν το κοινό στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
χαιρετίζει αυτή τη διοργάνωση και εκφράζει τις ευχαριστίες του τόσο προς τους
συνδιοργανωτές (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΓΚ) για την αγαστή συνεργασία για την ενεργό εμπλοκή
τους στην υλοποίηση και συνεχή εξέλιξη αυτού του θεσμού, όσο και προς όλους του
συμμετέχοντες.

