ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στο
Εργαστήριο Συν-Σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022,

PWC Experience Center
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, 10π.μ.
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο εργαστήριο συν-σχεδιασμού του
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Βρίσκω την ιδέα του Επίτροπου του Πολίτη κ.
Παναγιώτη Σεντώνα, Εθνικού Συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022,
να διοργανώσει τη σημερινή εκδήλωση εξαιρετική και είμαι βέβαιος ότι θα θέσει τις
ορθές βάσεις για την επίτευξη των στόχων του Έτους στη χώρα μας. Η παρουσία
σας σήμερα εδώ που αποδεικνύει και τη δέσμευσή σας να συνεισφέρετε ενεργά στο
Έτος, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία της συλλογικής προσπάθειας που έχει ως
επίκεντρο την ενδυνάμωσης και ενίσχυση της νεολαίας μας.
Ως Υπουργείο αρμόδιο για θέματα της νέας γενιάς είδαμε από την πρώτη στιγμή με
θετικό φακό την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανακήρυξη του 2022 ως έτους
Νεολαίας. Η επιλογή που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα εύστοχη:
έτος νεολαίας, για να εστιάσουμε στο αύριο, στην ελπίδα για το αύριο και γι’ αυτό
τον λόγο χρειάζεται να ενδυναμώσουμε τους νέους και τις νέες και να τους δώσουμε
ευκαιρίες. Συμφωνούμε με το σκεπτικό και τη στοχοθεσία της, καθώς και το πνεύμα
που την διέπει. Η νεολαία έχει πληγεί σοβαρά από την πρωτοφανή πανδημία, στη
σκιά της οποίας ζούμε τα τελευταία δύο χρονιά και χρειάζεται άμεσα υποστήριξη και
ενδυνάμωση. Η παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών στους νέους,
ειδικότερα στους λιγότερο προνομιούχους είναι καθοριστικής σημασίας και θα
πρέπει να διανοιχθεί σε όλα τα επίπεδα: το τοπικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευσή μας για ενεργό και ουσιαστική
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συμμετοχή των νέων για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον: ένα μέλλον πιο
πράσινο, για όλους/ες, συμπεριληπτικό και βέβαια ένα μέλλον ψηφιακό. Θέλουμε οι
νέες και οι νέοι να οδηγήσουν το μέλλον, την πορεία μετά και έξω από την πανδημία.
Έχοντας την κύρια ευθύνη για διαμόρφωση της πολιτικής για τη νεολαία στη χώρα
μας έχουμε ήδη δρομολογήσει πολιτικές και δράσεις προς όφελος της νέας γενιάς,
η οποίες θα πάρουν νέα ώθηση και ορατότητα μέσου του Έτους. Κατ’ αρχάς, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου φροντίζουμε να στηρίζουμε και να
προσφέρουμε ευκαιρίες για τους νέους μας. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια
αποτελεί η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία
που έγινε με συνεχή και ποιοτική διαβούλευση με τους νέους και έχοντας επίγνωση
ότι τα θέματα που αφορούν τη νεολαία είναι πολυσύνθετα, γεγονός που απαιτεί τη
συλλογική προσπάθεια πολλών φορέων.
Αγαπητοί συμμετέχοντες,
Ως Υπουργείο αρμόδιο για θέματα νεολαίας, έχουμε το όραμα να ενδυναμώσουμε
τους νέους/ες. Για να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Γνωρίζουμε ότι
έχουν και να συμμετέχουν ενεργά σ’ όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Μιλώντας για την εκπαίδευση, οι
μεταρρυθμίσεις μας σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών
προσεγγίσεων, την αναβάθμιση των δομών και τη βελτίωση των υποδομών.
Επιδίωξη όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Νευραλγικής σημασίας
είναι το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητών και Μαθητριών που εφαρμόζεται
σταδιακά αυτά τα χρόνια. Όπως επίσης και το νέο σχέδιο αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε
τελική διαμόρφωση μέσα από διαβουλεύσεις και ελπίζω να καταλήξει αισίως όπως
συνέβη, αυτές τις μέρες, μετά από χρόνια, και με τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Μεταξύ άλλων, επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών
τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την καλύτερη
αντιστοίχιση των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκών της
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κοινωνίας και των δεδομένων στο χώρο της εργασίας, την αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς και την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Σχέδιο για την καλύτερη
αντιστοιχία ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών σε τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, όπως και στην
ανάγκη για προώθηση γενικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης που είναι ένας
τομέας στον οποίο υστερούμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη σε συνεργασία
του Υπουργείου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εντάσσεται και στο Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξεχωριστά θα υπογραμμίσω ακόμα την πολιτική
για «δυο ξένες γλώσσες στο σχολείο» που εφαρμόζεται με την επέκταση από φέτος
της διδασκαλίας της Γαλλικής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και στις Τεχνικές
Σχολές, η οποία εντάσσεται στον γενικότερο προσανατολισμό της ΕΕ για
πολυγλωσσία και κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και την καινοτομία για
πιστοποίηση με διεθνείς εξετάσεις τόσο της Αγγλικής όσο και της Γαλλικής Γλώσσας
στο δημόσιο σχολείο.
Ορισμένες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις έχουν περιληφθεί για στήριξη στο σχέδιο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σχέδιο «ΚύπροςΤο αύριο». Αναφέρω ενδεικτικά ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται δράσεις για
υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, της διασύνδεσης της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της πράσινη ανάπτυξη. Παράλληλα, μια
ποικιλία από δράσεις υλοποιούνται από άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες μερικές από
τις οποίες υποστηρίζονται από εθνικούς πόρους και άλλες από ευρωπαϊκούς. Δίπλα
απ’ αυτές προστίθενται και οι ευκαιρίες που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα με βασικότερα το ERASMUS + μαζί με το Κεφάλαιο Νεολαία, καθώς
και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
δίνει εξαιρετικές δυνατότητες για αύξηση της ορατότητάς των ευκαιριών που
παρέχονται προς τους νέους, καθώς και ενίσχυσής ή/και αναπροσαρμογής τους,
ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμες και πιο αποτελεσματικές.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού εργαστηρίου συνσχεδιασμού. Τονίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας θα σταθεί στο πλευρό του Συντονιστή του Έτους Νεολαίας και θα στηρίξει
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έμπρακτα και ποικιλοτρόπως τις πρωτοβουλίες που θα προκύψουν από τον συνσχεδιασμό, έχοντας πάντα ως γνώμονα το καλό της νεολαίας μας.
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