
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

                                                                                                15 Δεκεμβρίου 2016 

Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή 

με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Τιμπόρ Νάβρατσιτς 

 

 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής συναντήθηκε σήμερα με τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τιμπόρ 

Νάβρατσιτς, κατά την οποία τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

 Ο κ. Καδής συζήτησε με τον κ. Νάβρατσιτς για την πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης 

Επισκόπησης που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο, για τις επιδόσεις της κάθε 

χώρας στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους κοινούς τους στόχους στους τομείς της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Όπως φαίνεται στην Επισκόπηση η Κύπρος έχει επιτύχει τους 

στόχους που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

και αύξηση της συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι δείκτες της Κύπρου σε σχέση με 

τις παραμέτρους αυτές είναι κατά πολύ καλύτεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο κ. Καδής 

εξήγησε ότι τα αποτελέσματα της Επισκόπησης, όπως επίσης και κάποια από τα αποτελέσματα 

Διεθνών Προγραμμάτων όπως της TIMSS είναι θετικά για την Κύπρο, ωστόσο τα αποτελέσματα 

από τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα PISA προβληματίζουν. Ο Επίτροπος εξήγησε 

ότι παρόμοιοι προβληματισμοί υπάρχουν στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες που είδαν τις 

επιδόσεις των χωρών τους να μειώνονται. Ο κ. Καδής ανέφερε ότι για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και γενικότερα της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Κύπρο καθώς και για την 

εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, υλοποιούνται αυτή την περίοδο μια σειρά από σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις, τις οποίες και παρουσίασε στον Επίτροπο. 

Ο Επίτροπος με τη σειρά του ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για μια πολύ σημαντική δέσμη μέτρων 

που εξαγγέλθηκε πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της συμμετοχής των νέων 



στην κοινωνική και οικονομική ζωή με την επωνυμία Youth Initiative Package. Επίσης 

παρουσίασε εν συντομία τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να συζητηθούν σε υπουργικό 

επίπεδο στις Βρυξέλλες το 2017 και αφορούν στον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας, και στη Σύσταση 

Επιτροπής για τη σχολική ένταξη και τις θεμελιώδεις αξίες. Αναφέρθηκε επίσης για την 30η 

επέτειο του προγράμματος Erasmus+, του ευρωπαϊκού προγράμματος που έδωσε ευκαιρίες για 

μαθησιακή κινητικότητα σε εκατομμύρια ευρωπαίους, υποστήριξε σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

και επέτρεψε την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Κρατών μελών της Ε.Ε. Τόνισε ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Κύπρο στην πορεία των μεταρρυθμίσεων 

που έχει χαράξει. 

 Τέλος, ο κ. Καδής προσκάλεσε τον  κ. Επίτροπο στην Υπουργική Διάσκεψη που θα γίνει στη 

Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης με θέμα «Securing Democracy Through Education" στις 22-23 Μαρτίου 2017. Ο 

Επίτροπος σημείωσε ότι πρόκειται για Διάσκεψη εξαιρετικής σημασίας και θα καταβάλει 

προσπάθεια για να παραστεί. 

 



 


