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Παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης για την Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Κύπρο
Την έκθεση αξιολόγησης για την Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Κύπρο παρουσίασε σήμερα το
Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού. Το Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση αναλαμβάνει αξιολογήσεις με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων κάθε χώρας στις θεματικές της Παγκόσμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, την Ειρήνη και την Πρόληψη των Συγκρούσεων, και την εκπαίδευση για την
Πολιτότητα. Η Έκθεση για την Κύπρο περιλαμβάνει παρατηρήσεις και συστάσεις και
περιγράφει τις καλές πρακτικές καθώς και τα άριστα αποτελέσματα συνεργασίας μεταξύ
διαφόρων φορέων.
Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατόπιν
πρόσκλησης της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, χαιρέτησαν ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης
Συλλούρης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου για την Παγκόσμια
Εκπαίδευση, κ. Liam Wegimont, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κ.
Γιώργος Κάρουλλας καθώς και η εκπρόσωπος της Παγκύπριας Πλατφόρμας Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων για την Ανάπτυξη κ. Kerstin Wittig Fergeson.
Ο κ. Καδής επιβεβαίωσε στον χαιρετισμό του την τεράστια σημασία που αποδίδει το Υπουργείο
του στις θεματικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι η συμπερίληψή τους στα
αναλυτικά προγράμματα, παράλληλα με τις αρχές και τις αξίες της, συμβάλλουν στην
υλοποίηση των ευρύτερων στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι στόχοι αυτοί,
τόνισε, συμβάλλουν στη δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, οι οποίοι εφοδιασμένοι με
τις απαραίτητες ικανότητες, την υπευθυνότητα, το ήθος και τον σεβασμό προς τη
διαφορετικότητα θα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας· μια ανάπτυξη που
δεν θα μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά θα δίνει έμφαση στην ποιότητα με στόχο την
ευημερία όλων των πολιτών, υπογράμμισε ο κ. Καδής.
Το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού θα καταβάλει προσπάθεια, ώστε οι συστάσεις του
Δικτύου να αξιοποιηθούν κατάλληλα, με στόχο να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί φορείς της Κύπρου, έτσι ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι
θεματικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, βάσει συγκεκριμένων εισηγήσεων, και να
απαλειφθεί το ενδεχόμενο επικαλύψεων. Η έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου έχει αναρτηθεί
στον ακόλουθο σύνδεσμο www.gene.eu (εκδόσεις).
Στην παρουσίαση συμμετείχαν, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γραμματεία και τα Μέλη του
Δικτύου για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, εκπρόσωποι από 21 χώρες μέλη του Δικτύου,
κυπριακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι σχετικοί με το θέμα φορείς.

