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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ισότητα
O Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε χθες
συνάντηση, στη Λεμεσό, με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ισότητα κ. Helena Dalli, στο
περιθώριο του IDAHOT+ Forum, στο οποίο ήταν επίσημη προσκεκλημένη.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν τομείς προτεραιότητας που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της
Ευρωπαίας Επιτρόπου και προωθούν την ισότητα και την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών, οι
οποίες αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, αλλά και κάθε κοινωνίας.
Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης της Επιτρόπου στην Κύπρο, η
οποία συμβάλλει στην απαραίτητη ενίσχυση των σχέσεων των πολιτών και της κοινωνίας με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι η κατάλληλη στιγμή για να καταγραφεί και η πρόοδος που έχει γίνει
στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία ως προς την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, τον
περιορισμό διαφόρων μορφών διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού και την οφειλόμενη
εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο για τις στρατηγικές δράσεις
που προωθούνται από τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), όπως η πολιτική του ΥΠΠΑΝ για την Ένταξη Παιδιών με
Μεταναστευτική Βιογραφία στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου. Παράλληλα, μίλησε για τις
δράσεις που υλοποιεί η Διατμηματική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
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και Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), στη βάση και του σχετικού κειμένου πολιτικής
για την ένταξη των μαθητών/τριών αυτών. Σημείωσε, ταυτόχρονα, ότι στο πλαίσιο της πολιτικής
αυτής το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε σχεδιασμό για την υποδοχή μαθητών και μαθητριών
από την Ουκρανία στα δημόσια σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες. Αναφέρθηκε, επίσης, στις
υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρει η Ειδική Εκπαίδευση, με στόχο την αντιμετώπιση
των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στη συνέχεια, ο κ. Προδρόμου παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
Πολιτικής του Υπουργείου για αντιμετώπιση και εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στον Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και στον Οδηγό Διαχείρισης
και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών, όπως και στο Δίκτυο Σχολείων για υποστήριξη της
εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ.
Παρουσίασε, επίσης, τις προσπάθειες του Υπουργείου για την προαγωγή του στόχου της
έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση, η οποία προωθείται, μεταξύ άλλων, μέσω των εργασιών της
Διατμηματικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων. Η Επιτροπή αυτή, όπως επισήμανε,
συνεργάζεται με άλλες επιτροπές και οργανώσεις, όπως την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι από το σχολείο, και ιδιαίτερα από τις μικρές ηλικίες,
μπορούμε να προετοιμάσουμε μια κοινωνία με την επιθυμητή ισορροπία των φύλων και σε θέσεις
ευθύνης και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Ακολούθως, ο κ. Προδρόμου μίλησε με την Ευρωπαία Επίτροπο για δράσεις του Υπουργείου
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών στερεοτύπων, της έμφυλης βίας και στην
προώθηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών και μαθητριών στο σχολικό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο έργο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
του Υπουργείου, στις συστηματικές προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και
σε Εθνικές Στρατηγικές που προάγουν την ισότητα των φύλων και την προστασία των παιδιών
από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.
Τέλος, ο κ. Προδρόμου επισήμανε την ετοιμότητα του Υπουργείου για να συνεχιστεί και να
αναβαθμιστεί η συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς - λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως το ΔΡΑ.Σ.Ε.+, - και ειδικότερα με το Γραφείο της
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Επιτρόπου για την Ισότητα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι γίνεται στοχευμένη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε σχετικά θέματα και τόνισε τη σημασία της
αξιοποίησης ευρωπαϊκών Δικτύων και Προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα Erasmus+, όπου
αξιοποιούμε την προθυμία των Κυπρίων εκπαιδευτικών, φοιτητών/τριών και μαθητών/τριών για
ευρωπαϊκή κινητικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, η Επίτροπος για την Ισότητα τόνισε τον σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην προώθηση των θεμάτων που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό
της.
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