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Στα χέρια των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων οι προτάσεις για Εκσυγχρονισμό
του Εκπαιδευτικού Συστήματος
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, παρουσίασε σήμερα στους
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕ∆ και ΟΛΤΕΚ τις
προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το «Νέο σύστημα διορισμών
στην εκπαίδευση» το «Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών» καθώς και για τη «Νέα ενιαία πολιτική για την επιμόρφωση και την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών». «Οι προτάσεις που καταθέσαμε σήμερα
αποτελούν τη βάση για την έναρξη του διαλόγου. Η τελική τους διαμόρφωση θα λάβει
υπόψη τις θέσεις και τις εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων», τόνισε ο κ. Καδής
κατά την παρουσίαση των προτάσεων.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε επίσης τα εξής: «Η Παιδεία αποτελεί κατά γενική
ομολογία το βασικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι προσπάθειες και οι οραματισμοί
του λαού μας για ένα δημιουργικό και ελπιδοφόρο μέλλον. Η διατήρηση της υφιστάμενης
κατάστασης δεν αποτελεί επιλογή. Ήρθε η ώρα, με θάρρος και συναίσθηση της ευθύνης που
φέρουμε όλοι μας απέναντι στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στις
μελλοντικές γενιές να κάνουμε τις τομές που απαιτούνται για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε και να υποστηρίξουμε τις νέες προτάσεις του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο. Αν πορευτούμε με
αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν, να
επιφέρουμε τις αναμενόμενες τομές και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό έργο στον τόπο
μας».
Η σημερινή παρουσίαση σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού και των εκπαιδευτικών οργανώσεων επί των νέων προτάσεων, με βασικό στόχο
την κατάληξη σε ένα κοινά αποδεκτά πλαίσιο για το κάθε ένα από τα μείζονα θέματα που
απασχολούν το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις και συζήτηση των
νέων σχεδίων με τα πολιτικά κόμματα, τους φοιτητές, τους μαθητές και τα οργανωμένα σύνολα
γονέων. Αναφερόμενος στην έναρξη του διαλόγου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
επισήμανε τα εξής: «Θα προχωρήσουμε με καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση στη βάση ενός
δομημένου διαλόγου, ο οποίος θα διέπεται από διαδικασίες διαφάνειας και συλλογικότητας,
έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας το όφελος των μαθητών και της
εκπαίδευσης γενικότερα».
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σύστημα διορισμών, ο κ. Καδής ανέφερε ότι αυτό, με τον τρόπο που
λειτουργεί σήμερα, κρίνεται ως ιδιαίτερα αναχρονιστικό. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού για το Νέο Σύστημα ∆ιορισμών στην Εκπαίδευση, υπογράμμισε, χωρίς να χάνει
τον αδιάβλητο και αξιοκρατικό της χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν
κατά καιρούς από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, είναι νομικά έγκυρη και εφαρμόσιμη. Το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συμπλήρωσε ο κ. Καδής, αναμένει ότι το σύνολο των

εκπαιδευτικών εταίρων θα προσέλθει στο διάλογο με εποικοδομητική διάθεση, καταθέτοντας
προτάσεις και εισηγήσεις στη βάση των εγγράφων εργασίας που κατατέθηκαν. «Επιδίωξη
όλων θα πρέπει να είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και κατ’ επέκταση η ποιοτική
αναβάθμιση της Παιδείας μας», κατέληξε ο Υπουργός.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού: http://www.moec.gov.cy/2014_nees_protaseis_paideia.html

