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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑ 

Presenter
Presentation Notes
Μέσα στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω το όραμά μας για την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του ΥΠΠ είναι πολυσύνθετο και πολυσχιδές, και ότι κάτω από την ομπρέλα του συνυπάρχουν και συλλειτουργούν τέσσερεις τομείς: η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η Νεολαία και ο Αθλητισμός
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Το όραμά μας: 
 

Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών 
με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, 

ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη 
διαφορετικότητα.  

Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 
ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην 

ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Presenter
Presentation Notes
Διαμορφώνοντας τον στρατηγική μας για την επόμενη πενταετία, έπρεπε ακριβώς να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό της από την σκιαγράφηση του οράματός μας, το οποίο θεωρώ ότι είναι και διαχρονικό…..Άρα μέσα στις επόμενες διαφάνειες θα ήθελα να σας περιγράψω το πώς θα θέλαμε να δούμε τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του ΥΠΠ να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται μέσα στην επόμενη δεκαετία, ώστε συμβάλουν στην υλοποίηση του κεντρικού οράματος του ΥΠΠ.



4 

Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Presenter
Presentation Notes
Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να έχουμε ένα ΥΠΠ να λειτουργεί στη βάση ξεκάθαρης στρατηγικής. Ένα εγχείρημα που το ξεκινήσαμε για πρώτη φορά αλλά πρέπει να παγιωθεί και να γίνει βίωμα μέσα στα επόμενα χρόνια.………………………………………..
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Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη 
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Υλοποίηση Οράματος 
7 Στρατηγικές Επιδιώξεις 

Presenter
Presentation Notes
Για την υλοποίηση του οράματος μας έχουν τεθεί 7 Στρατηγικές Επιδιώξεις στις οποίες θα αναφερθώ αμέσως.
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1η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Ανάπτυξη, 
επιμόρφωση  
και ποιοτική 
αναβάθμιση  

του ανθρώπινου 
δυναμικού της 
εκπαίδευσης 

 

 

Καθοριστικός ο 
ρόλος  

των εκπαιδευτικών 
στην επίτευξη των 

στόχων  
κάθε εκπαιδευτικού 

συστήματος 
 

Presenter
Presentation Notes
Η πρώτη επιδίωξη ….Αναγνωρίζουμε ότι …….
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1η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Θέλουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα να 
υπηρετούν οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί.  

 

Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που: 
 Θα προσλαμβάνονται με ποιοτικά  και 

αξιοκρατικά κριτήρια 
 Θα επιμορφώνονται συστηματικά και 

στοχευμένα 
 Θα έχουν συνεχώς κίνητρα για να 

βελτιώνονται 

Presenter
Presentation Notes
Θέλουμε να μπαίνουν στον εκπαιδευτικό σύστημα οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και εμείς να τους παρέχουμε τα κίνητρα και τα εφόδια να βελτιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας 



9 

 

2η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Εκσυγχρονισμός  
των διοικητικών 

δομών  
του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των 
σχολικών μονάδων 

 

 

Κεντρικό ρόλο 
διαδραματίζει 

η δομή και 
λειτουργία 

του Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 



10 

 

2η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Θέλουμε το ΥΠΠ να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα 
θέματά του και να αξιοποιεί πλήρως τους πόρους που 

του διαθέτει η πολιτεία.  
 

Κρίσιμες παράμετροι: 
 Ίδια η δομή του ΥΠΠ 
 Αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων 
 Αποκέντρωση εξουσιών  
 Αυτονόμηση σχολικών μονάδων 
 Πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών εφορειών 
 Αποτελεσματική λειτουργία ημικρατικών 

φορέων που εποπτεύονται από το  
ΥΠΠ (ΚΟΑ, ΘΟΚ, ΟΝΕΚ, ΙΣΟΚ) 

Δομή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: 
 

 Τμήμα Παιδείας 
 Μονάδα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  
 Μονάδα Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 Μονάδα Διά Βίου Μάθησης / Εκπαίδευσης Ενηλίκων  
 Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  
 Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη  
 Υπηρεσία Εξετάσεων 
 Γραφείο Ειδικής Αγωγής, Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής 

Υγείας και Πολιτότητας  
 Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων 
 Λειτουργία Σχολικών Εφορειών 
  

Presenter
Presentation Notes
Στη δομή του ΥΠΠ ειδική αναφορά και στον Πολιτισμό.Στην αποκέντρωση: όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς σε ΓΔ και ΥΠΠ, ρόλος στα επαρχιακά γραφεία Στο τελευταίο: σε διαδικασία αναδιάρθρωσης
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3η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Αναβάθμιση του 
περιεχομένου της 

εκπαίδευσης  
 

 

Σημαντική η 
διαμόρφωση  

της σωστής δομής  
και του σωστού 

περιεχομένου του 
σχολικού 

προγράμματος 
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3η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές μας να λαμβάνουν 
έγκυρη και ολοκληρωμένη μόρφωση.  

 

Κρίσιμης σημασίας παράμετροι: 
 Αναλυτικά προγράμματα 
 Ωρολόγια Προγράμματα 
 Σύστημα αξιολόγησης του μαθητή 
 Σωστή λειτουργία των σχολείων (κανονισμοί) 
 Διασύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας 
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4η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Στήριξη και ενίσχυση  
κάθε μαθητή,  

με αναγνώριση  
της διαφορετικότητας 

 

 

Καθοριστική η 
πολυεπίπεδη 
στήριξη των 

μαθητών, 
λαμβάνοντας 

υπόψη τις 
προκλήσεις της 

εποχής 
 

Presenter
Presentation Notes
…………………………….. Τα δύο και μετά να τα πω.Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και τη διευκόλυνση της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών που μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα από την Προσχολική μέχρι και τη Μέση Εκπαίδευση.�Στα πλαίσια της αποστολής του το Υπουργείο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτείας για την Παιδεία που αφορούν στη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολείου, ενός σχολείου που να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών με σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παρεμβάσεις πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του λειτουργικού αναλφαβητισμού, στην αγωγή της υγείας και της πολιτότητας και στην ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στα συνηθισμένα σχολεία.
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4η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να 
αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται σωστά τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του μαθητή. 

 

 Ενίσχυση σχολικής επιτυχίας και 
αλφαβητισμού  

 Ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς  
 Αντιμετώπιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς  
 Ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών και κλίσεων 

του μαθητικού πληθυσμού 
 Ψυχολογική στήριξη μαθητών 
 Στήριξη μαθητών με ειδικές ικανότητες 

Presenter
Presentation Notes
Θέλουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ………. Το Υπουργείο στοχεύει κατά προτεραιότητα στα ακόλουθα:�1.  Να αναπτύξει βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού σε όλα τα παιδιά�2. Να ενισχύσει την συναισθηματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 3. Να λάβει μέτρα και δράσεις για πρόληψη της βίας και της νεανικής παραβατικότητας καθώς και της χρήσης ουσιών,�4. Να αποτρέψει τη σχολική διαρροή η οποία συναρτάται με την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, του λειτουργικού αναλφαβητισμού, της βίας και της χρήσης ουσιών,�5. Να ανιχνεύει έγκαιρα και να αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες με την εισαγωγή από την προηγούμενη σχολική χρονιά της Νέας Διαδικασίας Έγκαιρης Παρέμβασης στα Σχολεία,�6. Να βοηθά παιδιά με δυσκολίες μάθησης ή/και προσαρμογής μέσα στο σχολείο,�7. Να στηρίζει παιδιά με αναπηρίες και να τα εντάσσει στα συνηθισμένα σχολεία.
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5η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Ενίσχυση  
και αναβάθμιση  

τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

 

 

Αναβάθμιση μέσα 
από τη διασφάλιση 
της ποιότητας και τη 

διεθνοποίηση 
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5η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Θέλουμε την Κύπρο Διεθνές Κέντρο Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

 

 Αναβάθμιση υποδομών 
 Διασφάλιση και πιστοποίηση ποιότητας στην 

Ανώτερη Εκπαίδευση 
 Διακρατικές συμφωνίες για διεθνή 

συνεργασία. 
 Διμερείς συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση 

τίτλων σπουδών 
 Ανάπτυξη συνεργειών από τα Πανεπιστήμια 
 Αξιοποίηση της διεθνούς τάσης για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 
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6η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Ανάπτυξη, ενίσχυση και προβολή  
πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς. 

 

 Ανάπτυξη σημαντικών πολιτιστικών υποδομών 
 Αναβάθμιση προγραμμάτων που προωθούν την 

πολιτιστική δημιουργία  
 Προώθηση πρόσβασης όλων  των πολιτών στην 

πολιτιστική δημιουργία  
 Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 

Κύπρου για ανάπτυξη νέων δράσεων 
 Αξιοποίηση πολιτισμού ως στοιχείου διεθνών 

σχέσεων 
 Ενίσχυση πολιτισμικής πολυμορφίας και 

διαπολιτισμικού διαλόγου 

Presenter
Presentation Notes
Η 6η Στρατηγική επιδίωξη αφορά τον τομέα του πολιτισμού και συγκεκριμένα….Σε ότι αφορά κατ’ αρχήν τις πολιτιστικές υποδομές, προχωρούμε σε αναβάθμιση του κτιρίου της ΣΠΕΛ, ώστε να αποτελέσει τμήμα της Κρατικής Πινακοθήκης, η ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017 και σύντομα θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση της Κρατικής Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, αναμένεται να προχωρήσουν συγκεκριμένα έργα στα πλαίσια της προετοιμασίας της Πάφου, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017. Σημαντική για το Υπουργείο μας, είναι η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την οποία προσπαθούμε να ενισχύουμε τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά, παραχωρώντας πολιτιστικούς χώρους και διευκολύνοντας τους καλλιτέχνεςΜέλημά μας επίσης, είναι το δικαίωμα όλων των πολιτών τόσο στην καλλιτεχνική δημιουργία, όσο και στην εύκολη πρόσβαση και παρακολούθηση των καλλιτεχνικών δρώμενων του τόπου.Μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών μας παρουσιάζει πλέον τη δουλειά του στο εξωτερικό και μάλιστα αρκετοί έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις, γεγονός που κάνει γνωστή την κυπριακή πολιτιστική δημιουργία και κουλτούρα στο εξωτερικό και ταυτόχρονα ενισχύει τις φιλικές σχέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες
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7η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Αποτελεσματική 
συμμετοχή  

στο ευρωπαϊκό  
και διεθνές γίγνεσθαι 

  

 

Ενεργός συμβολή 
στη διαμόρφωση  

και υλοποίηση 
ευρωπαϊκών  
και διεθνών 
πολιτικών  
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7η Στρατηγική Επιδίωξη 

 

Αποτελεσματική και ενεργός συμμετοχή του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο ευρωπαϊκό 

και διεθνές γίγνεσθαι. 
 

 Παρουσία σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς 
 Ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής 
 Ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων  
 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων  

για υλοποίηση διάφορων δράσεων 

Presenter
Presentation Notes
Η παρουσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και  η UNESCO, δίνει στο ΥΠΠ  τη δυνατότητα της διάδοσης εθνικών πολιτικών, καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών από άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, επιτρέπει τον συνεχή εκσυγχρονισμό και τη  βελτίωση του ανθρώπινού του δυναμικού του, ώστε να σκέφτεται και να ενεργεί  με μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική.Μέσα από αυτή τη συμμετοχή συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών στους τομείς της αρμοδιότητάς του, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη βελτίωση, τροποποίηση ή και εισαγωγή νέων πολιτικών  που απορρέουν από τα έγγραφα και τις συστάσεις πολιτικής των οργανισμών αυτών στην Κύπρο, με τρόπο που να υποστηρίζονται, και να ενισχύονται οι προτεραιότητες που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, το ΥΠΠ, μέσα από συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους επιδιώκει την ανάπτυξη  παραγωγικών συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει η συνομολόγηση, ανανέωση και υλοποίηση Διεθνών Συμφωνιών, Εκτελεστικών Προγραμμάτων και Μνημονίων Εκπαιδευτικής και άλλη συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠ και αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού.Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναδόμηση του ΥΠΠ, έχει αναληφθεί ο σχεδιασμός και η προώθηση ενός νέου στόχου που αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών πόρων, για υλοποίηση πολιτικών του Υπουργείου στη βάση του Στρατηγικού του Σχεδιασμού. Βασικές πτυχές αυτού του εγχειρήματος είναι:Η κατάρτιση των λειτουργών του ΥΠΠ για αύξηση της ικανότητας τους για αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης/δράσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα και η δημιουργία δομών που να ενθαρρύνουν την υποβολή προτάσεων και να αυξάνουν τις πιθανότητες έγκρισής τους.
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ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της 
Κύπρου 

 Παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους  
 Συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην 

ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου 
 Δημιουργική και υγιής απασχόληση και 

ψυχαγωγία 

Presenter
Presentation Notes
Σκοπός μας είναι η πρόοδος και ευημερία των νέων καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή.  Έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για την αναδιαμόρφωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ώστε να  επικαιροποιηθούν οι δράσεις του με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των νέων. Ταυτόχρονα προχωρούμε στην εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία. Επιθυμούμε να εφαρμόσουμε μια διατομεακή προσέγγιση και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η διάσταση «νεολαία» θα λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής. Θα επιδιώξουμε μια αναβαθμισμένη συνεργασία μεταξύ των  θεσμών, σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα της νεολαίας θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών σε άλλους τομείς - όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, η υγεία και ευεξία, η κοινωνική πολιτική, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός – τομείς δηλαδή που έχουν επιπτώσεις στην κοινωνικο - οικονομική κατάσταση των νέων. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο αθλητισμός να καταστεί εργαλείο για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και καλύτερη κοινωνία των πολιτών  

σε όλους τους τομείς. 
 

 Διατήρηση της χώρας μας σε αξιοσημείωτη 
θέση στο Διεθνή Αγωνιστικό Αθλητισμό σε 
επίπεδο επιδόσεων και σε επίπεδο διοικητικών 
θέσεων 

 Ανάπτυξη διευρυμένων Αθλητικών 
Προγραμμάτων αθλητικής ενασχόλησης, με 
στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο 

Presenter
Presentation Notes
Σημαντική ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2008, για την καθιέρωση της Λευκής Βίβλου για τον Ευρωπαϊκό αθλητισμό, την οποία η χώρα μας υιοθέτησε.  Βασικός στόχος της Βίβλου, είναι να θεραπευθούν τα κακώς έχοντα του αθλητισμού που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, όπως η εμπορευματοποίηση, το ντόπινγκ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η βία και ο ρατσισμός. 
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 Η Παιδεία, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός 
και η Νεολαία μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο 
στη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος, όσο και σε μια ελεύθερη 

και επανενωμένη Κύπρο 
 

Η Μεγάλη Πρόκληση: 

Presenter
Presentation Notes
Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνηςΕιρηνική συμβίωσηΚαταληκτικά θα ήθελα να πω ότι η υλοποίηση του οράματός μας ταυτίζεται με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, την αναβαθμισμένη πολιτιστική δραστηριότητα, την αθλητική δράση που θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη παρουσία ενεργής νεολαίας. Η υλοποίηση του οράματός μας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, ώστε η Κύπρος να προχωρήσει σταθερά στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
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Σας ευχαριστώ 
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