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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ   

 
Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου 2010   

 

Το  έντονο  ενδιαφέρον ακαδημαϊκών,  εκπαιδευτικών, φοιτητών,  πολιτειακών παραγόντων 
αλλά  και  του  ευρύτερου  κοινού,  προκάλεσε η δημόσια συζήτηση με θέμα Η  εκπαίδευση 
και  το  μέλλον  που  πραγματοποιήθηκε  τη  Δευτέρα,  1η  Φεβρουαρίου  2010,  στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κύριους ομιλητές  τους Υπουργούς Παιδείας της Ελλάδας και της 
Κύπρου.  Τη  συζήτηση  διοργάνωσε  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  η  Αντιπροσωπεία  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό 
της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ Κύπρου). 
 
Η  Υπουργός  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  της  Ελλάδας  Άννα 
Διαμαντοπούλου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, ανέπτυξε το θέμα 
«Καινοτομία  στην  εκπαίδευση  και  εκπαίδευση  στην  καινοτομία»,  υπογραμμίζοντας  τη 
σημασία  της  Καινοτομίας  στις  νέες  μορφές  Τεχνολογίας.    Στην  ομιλία  της  η  κ. 
Διαμαντοπούλου  τόνισε  ότι  η  εκπαίδευση  στην  καινοτομία  προϋποθέτει  την  αλλαγή  του 
τρόπου  λειτουργίας  του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  ενώ  η  καινοτομία  στην  εκπαίδευση 
προϋποθέτει  την  παραγωγή  καινοτόμων  ιδεών  από  τους  εκπαιδευτικούς.  Η  κ. 
Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στους στόχους ‐ κλειδιά που έχουν συμφωνεί και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.  
 
Στην  ομιλία  του  με  θέμα  «Παιδεία,  Πολιτική  και  Επιστήμες  Μάθησης  στις  δημιουργικές 
κοινωνίες του 21ου αιώνα», ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου τόνισε ότι το όραμα 
που έχει το Υπουργείο του για την παιδεία , στηρίζεται στις μεγάλες αξίες του Ελληνικού και 
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και επιχειρεί να τις μεταγράψει, ώστε να έχουν νόημα για μια 
σύγχρονη ανοιχτή δημιουργική δημοκρατία.  Βασικές αξίες του οράματος του  Υπουργείου 
Παιδείας  είναι,  μεταξύ  άλλων,  η  διατήρηση  ενός  σταθερού  συστήματος  αναφοράς  που 
προκύπτει  από  τη  δική  μας  ιστορία  και  πολιτισμό,  η  κοινωνία  της  ανοιχτής  και 
πληθωριστικής  πληροφόρησης,  η  κατανόηση    του  διεθνούς  περιβάλλοντος  στο  οποίο  θα 
ζήσουν οι νέοι μας και η κατανόηση της κοινωνίας της γνώσης.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο οποίος συντόνιζε 
τη συζήτηση, τόνισε κατά το χαιρετισμό του ότι ιδιαίτερα στη δική μας κοινωνία, εν μέσω 
μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με άλυτο το εθνικό πρόβλημα, σε μια κοινωνία όπου 



              
 
 

 

έχουμε  τα  υψηλότερα  ποσοστά  παιδιών  που  αποκτούν  Πανεπιστημιακή  εκπαίδευση,  τα 
ερωτήματα γιατί και προς τι η παιδεία πρέπει επιτακτικά να απαντηθούν.  
 
Στη  συζήτηση  αναγνώστηκε  χαιρετισμός  της  προταθείσας  Επιτρόπου  της  ΕΕ  για  την 
Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία κ. Ανδρούλλας Βασιλείου. Η 
κ. Βασιλείου τόνισε ότι φιλοδοξεί να φέρει την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο επίκεντρο 
της πολιτικής για το μέλλον της Ευρώπης. «Αυτό που επιδιώκω είναι η αναγνώριση, σε όσο 
το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο, του γεγονότος ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να ξεπεράσει την 
παρούσα ύφεση και να επιτύχει να γίνει ανταγωνιστική στη νέα παγκόσμια οικονομία,  να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της δημογραφικής γήρανσης και της κλιματικής αλλαγής και 
να  δημιουργήσει  μια  κοινωνία  πραγματικά  απαλλαγμένη  από  αποκλεισμούς,  μόνο  μέσα 
από την παιδεία», διαβεβαίωσε η κ. Βασιλείου.  
 
Χαιρετίζοντας τη συζήτηση, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην  Κύπρο,  Ανδρούλλα  Καμιναρά  υπογράμμισε  ότι  στις  προκλήσεις  για  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση περιλαμβάνεται και η ανάγκη να επενδύουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μέσον όρο 
πάνω από 10.000  ευρώ  ετησίως περισσότερο ανά σπουδαστή  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 
για  να  φτάσουν  στα  επίπεδα  των  ΗΠΑ  αναφορικά  με  το  κριτήριο  της  επένδυσης  στην 
εκπαίδευση (δηλαδή, σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο ετησίως). 
 
Ο Πρόεδρος  του ΟΠΕΚ Κύπρου Λάρκος Λάρκου,  στο δικό  του χαιρετισμό,  σημείωσε ότι η 
κοινωνία  που  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις,  είναι  η  κοινωνία  που  γνωρίζει  το 
διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, εκείνη που προετοιμάζεται και προγραμματίζει με ποιο 
τρόπο να τις αντιμετωπίσει.  
 
Τέλος,  στο  χαιρετισμό  του  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Παιδείας  της  Βουλής  των 
Αντιπροσώπων Νίκος Τορναρίτης τόνισε ότι η ελληνική παιδεία, η ευρωπαϊκή παιδεία των 
ανοικτών  οριζόντων,  αποτελεί  τη  μόνη  απάντηση  στις  σημερινές  προκλήσεις. 
Ο κ. Τορναρίτης σημείωσε ότι στηρίζει την πολιτική της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης γιατί 
θεωρεί ότι το σχολείο χρειάζεται να αλλάζει.  
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