ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

6 Φεβρουαρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση
της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2019»
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2019, στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής
Έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2019». Η εν λόγω Έκθεση
συνδιοργανώνεται για πέμπτη 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), έχοντας ως υποστηρικτή το Βρετανικό Συμβούλιο Κύπρου (British
Council).
Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2019» θα
φιλοξενείται στο Περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, στη Λευκωσία, κατά τις
ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Παρασκευή,

15 Φεβρουαρίου 2019

08:30-13:30 και 16:00-20:00

Σάββατο,

16 Φεβρουαρίου 2019

14:00-20:00

Κυριακή,

17 Φεβρουαρίου 2019

14:00-20:00

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσει o Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας
Χαμπιαούρης, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00. Θα
ακολουθήσει δεξίωση στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που
θα διοργανωθεί από την Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, την Τεχνική Σχολή Μακάριος
Γ’ Λευκωσίας και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας
Χαμπιαούρης τόνισε τη σημαντικότητα διεξαγωγής της εν λόγω Έκθεσης, η οποία

αποσκοπεί στην υλοποίηση του στόχου που έχει θέσει το Υπουργείο για παροχή
ευκαιριών ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, τόσο στους υποψήφιους
φοιτητές όσο και στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία και να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Γι’ αυτόν
τον λόγο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προγραμματίσει να επισκεφθούν
την Έκθεση σε σχολικό χρόνο μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από όλες τις
επαρχίες της Κύπρου.
Επιπλέον, ο Υπουργός ανέφερε πως οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν την
ευκαιρία να επισκεφτούν το περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για
να γνωρίσουν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου που ασχολούνται με θέματα
εκπαίδευσης και καριέρας, και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Εξετάσεων, την Υπηρεσία
Φοιτητικής Μέριμνας και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.
Στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα συμμετέχουν επίσης, για
να ενημερώνουν το κοινό στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, τα Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), ως Δημόσια
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, 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, και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το οποίο ασχολείται με ζητήματα αναγνώρισης τίτλων
σπουδών.
Επίσης, κατά τη συνέντευξη Τύπου απηύθυναν χαιρετισμό και εκπρόσωποι των
συνδιοργανωτών της Έκθεσης αναδεικνύοντας με τη σειρά τους τις δυνατότητες
ενημέρωσης που προσφέρει η εν λόγω Έκθεση, μιας και σε αυτήν συμμετέχουν όλα
τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, μεγάλος αριθμός Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης της
Κύπρου, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και Πρεσβειών από χώρες του εξωτερικού,
εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και διάφοροι άλλοι Φορείς που σχετίζονται με την
απασχόληση, την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετίζει αυτή τη διοργάνωση και εκφράζει
τις ευχαριστίες του τόσο προς τους συνδιοργανωτές για την αγαστή συνεργασία και

την ενεργό εμπλοκή τους στην υλοποίηση και συνεχή εξέλιξη αυτού του θεσμού όσο
και προς όλους τους συμμετέχοντες.

