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 Ανακοίνωση σχετικά  με την Έκθεση Education and Training Monitor 2017 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2017, την Έκθεση Παρακολούθησης 

για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη για το έτος 2017 (Education and Training 

Monitor 2017). Η Έκθεση Παρακολούθησης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση δημοσιεύεται 

σε ετήσια βάση και καταγράφει την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από όλες τις χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η Έκθεση τοποθετεί στο προσκήνιο τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη 

ανάγκη σε επενδύσεις και προσδιορίζει τις πολιτικές που συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη 

βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Για το έτος 

2017, κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 

αποτέλεσαν η αντιμετώπιση της ανισότητας στην εκπαίδευση και ο σημαντικός ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 

 Η Έκθεση Παρακολούθησης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση τονίζει ότι στην Κύπρο έχουν 

γίνει σημαντικά βήματα προόδου, καθώς προχωρεί ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ειδικά σε τομείς όπως η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και το σύστημα 

διορισμών στην εκπαίδευση. Σε άλλους τομείς, όπως η αξιολόγηση των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών δεν έχει παρατηρηθεί για το 2017 αξιόλογη πρόοδος. Η Έκθεση επισημαίνει ότι 

έχουν αυξηθεί τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταγράφεται, 

επίσης,  η σταθερή μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, η συμμετοχή των μαθητών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει 

μειωθεί περαιτέρω. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στον 

τομέα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αφού οι μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, σημειώνεται έλλειψη της 

αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση, αφού οι δημόσιες 

επενδύσεις στην εκπαίδευση στην Κύπρο, παρόλο που έχουν μειωθεί, εξακολουθούν να είναι 

πιο υψηλές από αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα μελετήσει εμπεριστατωμένα την Έκθεση και θα 

αξιοποιήσει τα πορίσματά της τόσο στην παρακολούθηση των υφιστάμενων πολιτικών που 

εφαρμόζονται όσο και στην υιοθέτηση νέων πολιτικών για βελτίωση του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Η μελέτη της Έκθεσης θα εστιάσει, παράλληλα, στην καταγραφή πτυχών στις οποίες 



τα στοιχεία για την Κύπρο αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί για τις χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση πολιτικών και μέτρων για βελτίωση των πτυχών αυτών. 

 Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι διαχρονικός στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και κάτω από το πρίσμα αυτό θα αξιοποιηθούν τα πορίσματα της 

Έκθεσης Παρακολούθησης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Ευρώπη για το έτος 2017. 

 


