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Τα κόμματα σημαντικοί εταίροι στο διάλογο για τον Εκσυγχρονισμό του
Εκπαιδευτικού Συστήματος
«Κομβικός ο ρόλος των κομμάτων στη μεταρρύθμιση που δρομολογείται στο εκπαιδευτικό
σύστημα», δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, στη συνάντηση
που είχε σήμερα με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατά την οποία
παρουσίασε και συζήτησε 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».
Ο Υπουργός τόνισε ότι τα κόμματα δεν θα μπορούσαν να μην προσκληθούν στο δομημένο
διάλογο. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει και κατά την παρουσίαση των προτάσεων στις
εκπαιδευτικές οργανώσεις στις 7 Νοεμβρίου, η τελική διαμόρφωση των προτάσεων θα λαμβάνει
υπόψη τις θέσεις και τις εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Μόνο μέσα από ένα
ειλικρινή διάλογο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν και να
επιφέρουμε τις τομές εκείνες που θα ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες της σημερινής
κοινωνίας», σημείωσε ο Υπουργός, καλώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων να
καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις επ’ αυτών. «Τα κόμματα είναι καλοί γνώστες των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι οι
προβληματισμοί και οι εισηγήσεις τους θα συμβάλουν στον διάλογο εποικοδομητικά, έτσι ώστε
να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο για το κάθε ένα από τα μεγάλα θέματα που
απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το ταχύτερο δυνατό».
Αναφερόμενος στη διεξαγωγή του δομημένου διαλόγου, ο Υπουργός σημείωσε ότι για να είναι
αποτελεσματικός ο διάλογος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε αποδεκτά χρονικά πλαίσια,
προκειμένου να προωθηθούν για υλοποίηση τα μέτρα που θα αποφασιστούν. «Ένας ακόμη
ατέρμονος διάλογος δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα κανενός, ούτε των μαθητών, ούτε
των εκπαιδευτικών αλλά ούτε το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας», τόνισε ο κ. Καδής.
Τις αμέσως ερχόμενες μέρες, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα παρουσιάσει και θα
συζητήσει τα νέα σχέδια με τους φοιτητές, τους μαθητές και τους οργανωμένους γονείς.
Παράλληλα, έχουν ήδη οριστεί οι ημερομηνίες για μια σειρά συναντήσεων του Υπουργού με τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις, κατά τις οποίες αναμένεται να καταθέσουν τις θέσεις και τις
εισηγήσεις τους και να γίνει συστηματική και διεξοδική συζήτηση των προτάσεων του
Υπουργείου.

