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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

20 Φεβρουαρίου 2020 

 

Τα θέματα Παιδείας και Νεολαίας στο επίκεντρο των επαφών  

του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  

στις Βρυξέλλες (19-20 Φεβρουαρίου 2020) 

 

Τα θέματα Παιδείας και Νεολαίας ήταν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε 

χθες στην έδρα της ΕΕ, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

κ. Πρόδρομος Προδρόμου.   

 

Ειδικότερα, κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Προδρόμου είχε χωριστές 

διμερείς συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη 

Σχοινά, αλλά και την Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την 

Εκπαίδευση και τη Νεολαία κα Mariya Gabriel. 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση με τον κ. Σχοινά, συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την ένταξη, με έμφαση στον ρόλο της 

εκπαίδευσης για αντιμετώπιση ζητημάτων μετανάστευσης και ασφάλειας. Ο κ. 

Σχοινάς ανέλυσε στον κ. Προδρόμου τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

που έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες συνεκτικές και 

ασφαλείς και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Εκπαίδευση στην 

υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών. 

 

Ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε, με τη σειρά του, τον κ. Σχοινά για τις μεταρρυθμίσεις 

που προωθούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις 

που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την 

ένταξη παιδιών μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, στις ενέργειες 

που γίνονται για τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας 

και των πρακτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στις πολιτικές που 

υλοποιούνται για την πρόληψη και διαχείριση της βίας και της παραβατικότητας στα 

σχολεία. 
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Στη συνάντηση με την Επίτροπο Gabriel, εξετάστηκαν ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με 

την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που είναι σε εξέλιξη στην Κύπρο.  Με στόχο τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις επενδύσεις που 

γίνονται στην εκπαίδευση, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τρόπους στήριξης από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Gabriel ενημέρωσε τον 

κ. Προδρόμου για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και για τους τρόπους με 

τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει την Κύπρο στην προώθηση των 

εθνικών της μεταρρυθμίσεων. Η κα Gabriel, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο Σχέδιο 

Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Εκπαίδευσης και την ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.  

 

Τόσο στη συνάντησή με την κα Gabriel όσο και με τον κ. Σχοινά, ο κ. Προδρόμου 

υπογράμμισε τη στήριξη της Κύπρου στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Δημιουργική Ευρώπη (DiscoverEU).  Ειδικότερα 

για την πρωτοβουλία DiscoverEU, o Υπουργός Παιδείας, αφού σημείωσε τις 

εξαιρετικές ευκαιρίες που παρέχει στους νέους, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους αλλά 

και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, τόνισε την ανάγκη να καταστεί η πρωτοβουλία 

πιο προσβάσιμη σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.  Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη 

να επιτευχθεί γεωγραφική ισορροπία στους προορισμούς, έτσι ώστε το πρόγραμμα 

να τύχει πλήρους αξιοποίησης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, η οποία έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του νησιώτικου της χαρακτήρα.  

 

Με στόχο την περαιτέρω προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ιδιαίτερα σε 

σχέση με τους νέους, ο κ. Προδρόμου προσκάλεσε την Επίτροπο Gabriel  να 

επισκεφθεί την Κύπρο.  

 

Ο κ. Προδρόμου είχε επίσης φιλοφρονητική συνάντηση με την Κύπρια Επίτροπο κα 

Στέλλα Κυριακίδου, κατά την οποία η κα Κυριακίδου είχε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, 

να ενημερώσει τον κ. Προδρόμου για την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κατά του καρκίνου.  Το μεσημέρι, ο κ. Προδρόμου παρακάθησε σε γεύμα εργασίας 

που παραχώρησε προς τιμήν του η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού κα Θέμιδα Χριστοφίδου.  

 

Ο Υπουργός Παιδείας συμμετέχει σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας της 

ΕΕ, κατά το οποίο οι Υπουργοί Παιδείας θα εγκρίνουν ψήφισμα σχετικά με την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  Οι ‘27’ θα 
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διεξαγάγουν επίσης δημόσια συζήτηση με θέμα την «κυκλοφορία εγκεφάλων» ως 

κινητήρια δύναμη για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Η «κυκλοφορία 

εγκεφάλων» νοείται ως η δυνατότητα των χωρών να αξιοποιούν τις δεξιότητες, την 

τεχνογνωσία και άλλες μορφές εμπειρίας που αποκτούν οι μετανάστες και τα μέλη 

της διασποράς τους.  Ακολούθως, ο κ. Προδρόμου θα παρακαθήσει σε γεύμα 

εργασίας στη διάρκεια του οποίου, οι Υπουργοί Παιδείας θα έχουν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη.  

  


