Τελεηή Λήξηρ Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδεςζη
Εκπαιδεςηών ηος Κένηπος Παπαγωγικόηηηαρ Κύππος»
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Οθηωβξίνπ 2016 θαη ώξα 11:00 ζην μελνδνρείν Σεκέιε ζηε
Λεπθωζία ε Τειεηή Λήμεο γηα ην Πξόγξακκα «Εκπαίδεςζη Εκπαιδεςηών Τεσνικήρ
Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ ηος Κένηπος Παπαγωγικόηηηαρ Κύππος (ΚΕΠΑ)» ζην πιαίζην ηνπ
Έξγνπ «Εκζςγσπονιζμόρ ηηρ Τεσνικήρ Επαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ ηος ΚΕΠΑ», παξνπζία ηεο
Α.Ε. θ. Peter Reinhardt, Πξέζβε ηεο Ειβεηίαο ζηελ Κύπξν.
Σύληνκν ραηξεηηζκό απεύζπλε ν θ. Νηίλνο Καζεηδηώηεο, Δηεπζπληήο ηνπ ΚΕΠΑ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αληηθείκελν θαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζπλερή
εθπαίδεπζε ηωλ Εθπαηδεπηώλ ηνπ ΚΕΠΑ. Όπωο αλέθεξε o θ. Καζεηδηώηεο, «Η ολοκλήπωζη ηηρ
εκπαίδεςζηρ και η πιζηοποίηζη ήηαν ηο επιζηέγαζμα ενηαηικήρ δοςλειάρ και επίπονηρ πποζπάθειαρ
ηων εκπαιδεςηών ηος ΚΕΠΑ με ηη ζηήπιξη ηων εκπαιδεςηών ηος EDEX. Ωρ αποηέλεζμα αςηήρ ηηρ
διαδικαζίαρ, οι Εκπαιδεςηέρ ηος ΚΕΠΑ έσοςν καηαζηεί οι ππώηοι εκπαιδεςηέρ ζηην Κύππο πος
είναι πιζηοποιημένοι με βάζη ηο Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Πποζόνηων, ππιν αςηό εθαπμοζηεί ζηη σώπα
μαρ». Ο θ. Καζεηδηώηεο επραξίζηεζε ηδηαηηέξωο ηελ θπβέξλεζε ηεο Ειβεηίαο γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ EDEX γηα ηελ επηηπρή εθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηώλ ηνπ ΚΕΠΑ,
θαζώο θαη ην Ιλζηηηνύην Σπγθνιιήζεωλ θαη Πνηόηεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο (Instituto de Soldadura
e Qualidade -ISQ) γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε πνπ παξείρε.
Ο Δξ. Σηπιηαλόο Μαπξνκνύζηαθνο, Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηνπ Intercollege θαη Δηεπζπληήο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζην δηθό ηνπ ζύληνκν ραηξεηηζκό, ηόληζε ηελ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Τερληθή Εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ηελ άκεζε αλάγθε γηα νινθιήξωζε ηνπ
Εζληθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόληωλ ζηελ Κύπξν. Όπωο αλέθεξε, «η ζςμβολή όλων ηων εμπλεκόμενων
μεπών οδήγηζε ζε μια εκπαίδεςζη με ανηίκπιζμα ζε όλερ ηιρ σώπερ ηηρ Εςπώπηρ, αθού η
πιζηοποίηζη ηος ISQ πποζδίδει Εςπωπαϊκό κύπορ ζηην εκπαίδεςζη, κάηι ηο οποίο είναι
ππωηοπόπο ζηην Κύππο».
Με ηε ζεηξά ηνπ, ν Α.Ε. θ. Peter Reinhardt, Πξέζβεο ηεο Ειβεηίαο ζηελ Κύπξν, ραηξέηεζε ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ ΚΕΠΑ θαζώο θαη ηεο EDEX ζην λα αλαβαζκίζεη ηελ Τερληθή Εθπαίδεπζε ζηε
Κύπξν. Επαλαβεβαίωζε ηε ζηήξημε ηεο Ειβεηίαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, αθνύ ην ζπγθεθξηκέλν
Πξόγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 85% από ηελ Ειβεηηθή θπβέξλεζε, θαη ζπλεράξε κε ηε
ζεηξά ηνπ όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

Λεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έθαλε ν θ. Γηώξγνο Σηεθθεξήο, Αλαπιεξωηήο
Δηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη Δηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο Καηάξηηζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ
Intercollege, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζώο
θαη ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο από ην ISQ θαη ηελ EDEX. Οινθιεξώλνληαο,
ν θ. Σηεθθεξήο ηόληζε κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο νινθιήξωζεο ηνπ Εζληθνύ
Πιαηζίνπ Πξνζόληωλ ζηελ Κύπξν.
Η ηειεηή ιήμεο νινθιεξώζεθε κε ηελ παξάδνζε ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ από ην ISQ θαζώο θαη από
ην Intercollege Λεπθωζίαο ζε όινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηέο ηνπ ΚΕΠΑ.
Όζνλ αθνξά ην Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο, είρε δηάξθεηα 1 ρξόλν (12 Οθηωβξίνπ 2015 -12
Οθηωβξίνπ 2016), θαη εθπαηδεπηέο ηνπ ΚΕΠΑ έιαβαλ επηκόξθωζε ζε 6 νξηδόληηα θαη 10
ηερληθά ζέκαηα. Η Εθπαίδεπζε ηωλ Εθπαηδεπηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε από Εθπαηδεπηέο ηεο
EDEX, ελώ ύζηεξα από ζπκθωλία πνπ πξνεγήζεθε κεηαμύ ηεο EDEX θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
Σπγθνιιήζεωλ θαη Πνηόηεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο (Instituto de Soldadura e Qualidade -ISQ), ην
ISQ πξνρώξεζε κε ηελ αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπο.
Πιο ζςγκεκπιμένα, ηα οπιζόνηια θέμαηα ήηαν :







Δηαρείξηζε έξγνπ
Επηθνηλωλία & Δπλακηθή Οκάδαο
Παηδαγωγηθέο κεζνδνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο
Σπκκεηνρή ηωλ Εηαίξωλ
Λεηηνπξγηθόηεηα & Σρέδην Δξάζεο
Αμηνιόγεζε Εθπαίδεπζε & Μάζεζε

Οι Τεσνικέρ εκπαιδεύζειρ πος έγιναν αθοπούζαν:










Οηθνδνκηθή
Ξπινπξγηθή
Μεραληθή Απηνθηλήηωλ
Σπγθνιιήζεηο
Ηιεθηξηθέο Εγθαηαζηάζεηο θαη Ηιεθηξνληθά
Θέξκαλζε
Ψύμε
Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο θαη Δηαηήξεζε Ελέξγεηαο
Υδξαπιηθά



Εγθαηαζηάζεηο Φπζηθνύ Αεξίνπ

Τελ εθδήιωζε αθνινύζεζε δεμίωζε ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ, παξνπζία ηνπ Πξέζβε ηεο
Ειβεηίαο ζηελ Κύπξνπ, εθπξνζώπνπ ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Επξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ
Σπληνληζκνύ θαη Αλάπηπμεο, Αμηωκαηνύρωλ ηνπ ΚΕΠΑ θαη ηεο EDEX, εθπαηδεπηώλ ηεο EDEX
θαζώο θαη ηωλ εθπαηδεπηώλ ηνπ ΚΕΠΑ.
24 Οθηωβξίνπ 2016

