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10 Μαΐου 2019

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού για απολογισμό του έργου του Υπουργείου
από τον Μάρτιο 2018 μέχρι τον Απρίλιο 2019
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)
συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό του έργου που επιτελέσθηκε στο ΥΠΠ
κατά τον τελευταίο χρόνο.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης ανέπτυξε εκτενώς
τις κυριότερες πολιτικές που υλοποιήθηκαν ή προωθούνται στο παρόν στάδιο
από το Υπουργείο Παιδείας για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας
συστήματος, όπως και για την αναβάθμιση των τομέων του Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων:
•

Στην Πρόταση που ετοιμάστηκε για Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του
Μαθητή/Μαθήτριας

•

Στην Πρόταση για διαμόρφωση του νέου Συστήματος Αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών

•

Στη προωθούμενη μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης.

•

Στην πολιτική που ακολουθείται για ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική
βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου
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•

Στις Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε), οι οποίες
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

•

Στα μέτρα που λήφθηκαν για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στις
σχολικές μονάδες

•

Στις πολιτικές που συνδέονται με την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο

•
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
•

Στη βελτίωση της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων, με την
προώθηση της ψήφισης κανονισμών και την υλοποίηση συγκεκριμένου
Σχεδίου Δράσης

•

Στις ενέργειες που γίνονται για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των
Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών του ΥΠΠ

•

Στον Νόμο και στους κανονισμούς που ψηφίστηκαν και οδήγησαν στην
ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα της αναγνώρισης υπηρεσίας, τόσο των
εκπαιδευτικών που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και
αυτών που διορίζονται από τους πίνακες διορισίμων

•

Στα μέτρα που λαμβάνονται για στήριξη των ευάλωτων ομάδων φοιτητών

•

Στις δράσεις που έχουν αναληφθεί για ενίσχυση του ψηφιακού
αλφαβητισμού των μαθητών/μαθητριών μας

•

Στη επέκταση της λειτουργίας θερινών δημόσιων σχολείων (λειτουργία 4
επιπλέον για τη φετινή χρονιά)

•

Στην επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική
τάξη και στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου για την επίτευξη καλύτερων
μαθησιακών αποτελεσμάτων

•

Στην προώθηση των διαδικασιών για λειτουργία της Κυπριακής Ακαδημίας
Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών

•
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•

Στην ολοκλήρωση του πρώτου 3ετούς Σχεδίου Δράσης της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Νεολαία και στην υιοθέτησή του από το Υπουργικό
Συμβούλιο στις 17/4/2019

•

Στην προώθηση της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τον Αθλητισμό
και Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας,

•

Στις διεθνείς συνεργασίες που έχουν συναφθεί, και

•

Στην υλοποίηση του κτηριολογικού προγράμματος του ΥΠΠ (από τον
Μάρτιο 2018- Απρίλιο 2019 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο
υλοποίησης 106 έργα, συνολικής δαπάνης €49 εκατ.)

Ο Υπουργός Παιδείας κλείνοντας την παρουσίασή του ανέφερε ότι με βάση τα
όσα έχουν, ενδεικτικά, παρουσιαστεί είναι φανερό ότι το ΥΠΠ προχωρεί με
σταθερότητα και συνέπεια στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας
συστήματος και στην αναβάθμιση των τομέων του πολιτισμού, αθλητισμού και
της νεολαίας.
Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί, επισήμανε, και φιλοδοξούμε ότι ακόμα περισσότερα
θα επιτευχθούν στο μέλλον, με απώτερο στόχο πάντοτε τη διαμόρφωση των
καλύτερων συνθηκών για τη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, ικανών
όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος άλλα και να
συμβάλλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
Σε αυτές τις προσπάθειες σημαντική παραμένει η συμβολή των συνεργατών μας,
όπως και όλων των εμπλεκόμενων φόρων, οι οποίοι με τις εποικοδομητικές
απόψεις και εισηγήσεις τους συμβάλλουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των
πολιτικών μας.
Η παρουσίαση και συνοπτικός πίνακας με τις μεταρρυθμίσεις επισυνάπτονται.
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