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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, σε
συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο πραγματοποίησαν
σήμερα εκδήλωση για την Παρουσίαση της Έκθεσης Παρακολούθησης της Κύπρου για την
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση για το 2018.
Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη δημοσιεύεται σε
ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτυπώνει την εξέλιξη των ευρωπαϊκών
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης βασιζόμενη σε μεγάλο εύρος ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων. Στην Έκθεση προσδιορίζονται οι τάσεις και συνήθεις πρακτικές στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη καθώς και τα μέτρα πολιτικής σε κάθε κράτος
μέλος για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Χαμπιαούρης στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η
βασική αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διασφάλιση της πρόσβασης
όλων των παιδιών και των νέων σε ‘υψηλής ποιότητας εκπαίδευση (τυπική και άτυπη) που θα
θέσει τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη ζωή’.

Επισήμανε ότι ‘η φετινή έκδοση της Έκθεσης

καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, έχουν σημειώσει
περαιτέρω πρόοδο, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων για τη μεταρρύθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν
προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπισθούν’.
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Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σημείωσε ότι η Έκθεση της Κύπρου για την Εκπαίδευση
και την Κατάρτιση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επισκόπηση της υφιστάμενης
κατάστασης και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Με την ευκαιρία αυτή, κάλεσε όλους τους κοινωνικούς εταίρους σε συστράτευση για την
επιτυχία των κοινών στόχο για την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών της Κύπρου και για
την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στον δικό του χαιρετισμό ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στις σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι ‘πολλά από τα σημερινά παιδιά
σχολικής ηλικίας θα εργαστούν στο μέλλον σε μορφές απασχόλησης που ακόμα δεν υπάρχουν.
Ήδη, το 90% όλων των σημερινών θέσεων απασχόλησης απαιτεί τουλάχιστον κάποιο επίπεδο
ψηφιακών δεξιοτήτων’, τονίζοντας την ανάγκη να αποκτήσουν το σθένος και την ικανότητα να
προσαρμόζονται στις αλλαγές.
Τους χαιρετισμούς ακολούθησαν παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Κύπρο και τη Μάλτα, οι οποίοι σχολίασαν την κατάσταση του εκπαιδευτικού
συστήματος στην Κύπρο, τις προκλήσεις του και τις προοπτικές του, με βάση τα πορίσματα της
Έκθεσης. Συγκεκριμένα έγιναν εισηγήσεις από τη Δρα Ulrike Pisiotis, Υπεύθυνη Λειτουργό
Ανάλυσης για την Κύπρο στη

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και

Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, την κ. Suzanne Gatt, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου της Μάλτας και τον

κ. Γιάννης Μουρουζίδη, Διευθυντή Υπηρεσιών Κατάρτισης

της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της
Κατάρτισης όλων των Κρατών Μελών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

στον

σύνδεσμο

https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2018-reports-

factsheets-infographics_en.
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