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«Η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα γεγονός το οποίο όσοι θα έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν, θα αποτελέσει σταθμό στη ζωή τους τόσο επαγγελματικά όσο και υπαρξιακά»
Αυτό το μήνυμα μετέφερε σήμερα στους λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας η
Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ε.Ε. κ. Αντρούλα
Βασιλείου.

Η Κ. Βασιλείου επισήμανε ότι πρόκειται για την ύψιστη Ευρωπαϊκή υποχρέωση που
αναλαμβάνει η Κύπρος μετά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σίγουρα ως
τέτοια αναμένεται με αγωνία και ενθουσιασμό. Επίσης υπογράμμισε ότι η επόμενη ευκαιρία
θα δοθεί στη χώρα μας μετά από τουλάχιστον 13 χρόνια!

Στη συνέχεια, η κ. Βασιλείου, αφού τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για τον
ερχόμενο χρόνο δεν παρουσιάζει αύξηση κονδυλίων έδωσε το ευχάριστο μήνυμα:

«Για το δικό μας χαρτοφυλάκιο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της πολυγλωσσίας,
νεολαίας και αθλητισμού, με όλα δηλαδή τα θέματα που ασχολείστε εδώ στο Υπουργείο, τα
νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η πρόταση που έχω καταθέσει και έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το πρόγραμμα για την εκπαίδευση αύξηση της τάξης
του 70% ενώ για το πρόγραμμα για τον πολιτισμό αύξηση της τάξης του 37%. Τα δύο αυτά
προγράμματα, το “Εράσμους για όλους” και το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη”

1/8

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Σάββατο, 14 Απρίλιος 2012 20:41 -

αποτελούν το πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντανακλούν τις
προτεραιότητες που έχουμε θέσει για την επόμενη περίοδο, βελτιώνοντας συνάμα
λειτουργικά προβλήματα των σημερινών προγραμμάτων».

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Σημεία αναφοράς της Επιτρόπου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και
Νεολαίας κυρίας Βασιλείου στην ημερίδα με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού στις 11 Απριλίου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
- Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Υπουργό Παιδείας για αυτή την πρωτοβουλία. Εσείς
ως στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, όπως και οι ομόλογοι σας στα άλλα Υπουργεία θα
επωμιστείτε το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και είναι
επομένως φυσιολογικό, η εμπλοκή σας να γίνει με απόλυτη αρμονία και με επίγνωση του
καθήκοντος που θα αναλάβετε.

- Η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα γεγονός το οποίο όσοι θα έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν, και εύχομαι να έχουν πολλοί αυτή την ευκαιρία, θα αποτελέσει σταθμό στη ζωή
τους τόσο επαγγελματικά όσο και υπαρξιακά. Πρόκειται για την ύψιστη Ευρωπαϊκή
υποχρέωση που αναλαμβάνει η Κύπρος μετά από την ένταξη της στη Ευρωπαϊκή Ένωση, και
σίγουρα ως τέτοια αναμένεται με αγωνία και ενθουσιασμό. Η επόμενη ευκαιρία θα δοθείς τη
χώρα μας μετά από τουλάχιστον 13 χρόνια!

- Συχνά με ρωτούν οι δημοσιογράφοι, εδώ και στο εξωτερικό, αν η Κύπρος θα είναι
έτοιμη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώ ευθέως, Ναι. Η
Κύπρος μπορεί, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το μικρό της μέγεθος και τους
περιορισμένους πόρους που έχει διαθέσιμους, να ανταποκριθεί θετικά στις ευθύνες που της
αναλογούν και να αναδείξει σημαντικά θέματα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή ατζέντα.
Εκτιμώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα της, παρά τη φυσιολογική απειρία
του σε θέματα προεδρίας, διαθέτει όλα εκείνα τα εφόδια και το ψηλό αίσθημα ευθύνης για
να φέρει εις πέρας την αποστολή του.
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- Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι Κυπριακή Προεδρία συνέπεσε χρονικά με μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και το λαό της. Τα πλείστα κράτη μέλη έχουν αναγκαστεί
κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης να πάρουν εξαντλητικά μέτρα λιτότητας, ενώ
ταυτόχρονα αρκετά από αυτά μαστίζονται από ψηλά ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στους
νέους. Κράτη όπως η Ισπανία εμφανίζουν σήμερα ποσοστά ανεργίας στους νέους που έχουν
φτάσει το 50% με την Ελλάδα να ακολουθεί.

- Σε αυτές τις συνθήκες, η Κυπριακή προεδρία καλείται να κάνει σημαντικά βήματα
προόδου στον τομέα της επικύρωσης του νέου δημοσιοοικονομικού πλαισίου για την
περίοδο 2014 – 2020. Πρόκειται για κεφαλαιώδες ζήτημα της Προεδρίας το οποίο έλαχε
στην Κύπρο να διαπραγματευτεί. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα αποφασίσει την
πορεία της Ευρώπης για την επόμενη επταετία. Το μικρό μέγεθος της Κύπρου, κατά μια
έννοια, μπορεί να είναι πλεονέκτημα νοουμένου ότι δεν αποτελεί μεγάλο διεκδικητή του
πακέτου κονδυλίων και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως ουδέτερος διαπραγματευτής. Το
νέο πακέτο προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο συνολικά δεν παρουσιάζει αύξηση.
Εντούτοις, παρουσιάζει σημαντικές ανακατατάξεις στον καταμερισμό κονδυλίων ανάμεσα
στα διάφορα χαρτοφυλάκια. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι τομείς της έρευνας και καινοτομίας βρίσκονται στον πυρήνα των νέων
προτάσεων.

- Για το δικό μας χαρτοφυλάκιο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της πολυγλωσσίας,
νεολαίας και αθλητισμού, με όλα δηλαδή τα θέματα που ασχολείστε εδώ στο Υπουργείο, τα
νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η πρόταση που έχω καταθέσει και έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το πρόγραμμα για την εκπαίδευση αύξηση της τάξης
του 70% ενώ για το πρόγραμμα για τον πολιτισμό αύξηση της τάξης του 37%. Τα δύο αυτά
προγράμματα, το “Εράσμους για όλους” και το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη”
αποτελούν το πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντανακλούν τις
προτεραιότητες που έχουμε θέσει για την επόμενη περίοδο, βελτιώνοντας συνάμα
λειτουργικά προβλήματα των σημερινών προγραμμάτων.
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- Κύριοι πυλώνες του προγράμματος “Εράσμους για όλους” είναι η κινητικότητα, η
συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών νεολαίας με άλλους οργανισμούς και
η στήριξη πολιτικής. Στη βάση αυτών των πυλώνων θα επωφεληθούν με αυξημένα κονδύλια
οι τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, τα σχολεία, η
νεολαία και η διεθνή δράση ως οριζόντιος τομέας. Πρακτικά μιλώντας, αυτό σημαίνει ότι θα
επωφεληθούν είτε μέσα από την κινητικότητα, είτε μέσα από τη συνεργασία των ιδρυμάτων
τους, σε μεγαλύτερη έκταση οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι μαθητές,
οι οργανισμοί νεολαίας, οι ερευνητές και οι μαθητευόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης.

- Στον πυλώνα στήριξης πολιτικής θα δοθεί προτεραιότητα σε κεφαλαιώδη ζητήματα
όπως η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, ο αλφαβητισμός, ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, η αναγνώριση προσόντων, η αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και η προσχολική εκπαίδευση. Στον τομέα της νεολαίας φυσικά θα
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νεολαία.

- Αυτά λοιπόν όσον αφορά το νέο πρόγραμμα Εράσμους για όλους. Όσον αφορά τα
υπόλοιπα θέματα κάτω από το χαρτοφυλάκιο μου τα οποία θα αναδειχθούν κατά την
Κυπριακή προεδρία, αναφέρω εν συντομία τα πιο σημαντικά:

- Συνέδριο για τον αλφαβητισμό. Ο αναλφαβητισμός αποτελεί σήμερα ένα από τα
πιο σημαντικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρ’ ότι
εμφανίζεται κυρίως στην εκπαίδευση αγγίζει ταυτόχρονα πολλές κοινωνικές πτυχές. Το
Φεβρουάριο του 2011 στο πλαίσιο της στρατηγικής Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020,
διόρισα ομάδα υψηλού επιπέδου να μελετήσει το φαινόμενο του αλφαβητισμού ως ένα
φαινόμενο εξελικτικό και να ετοιμάσει μελέτη στην οποία να καταγράφονται προτάσεις
προς τα κράτη μέλη για αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Η μελέτη θα παρουσιαστεί για
πρώτη φορά στο συνέδριο στην Κύπρο τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και αισιοδοξούμε να
αποτελέσει μια στέρεα βάση για συζήτηση στα κράτη μέλη.
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Η πρόεδρος της ομάδας, πριγκίπισσα Λορεντίν της Ολλανδίας, θα βρίσκεται με την ομάδα
της στην Κύπρο για να παρουσιάσουν τα
πορίσματα της μελέτης.
- Συνέδριο για την πολυγλωσσία. Το Σεπτέμβριο με την ευκαιρία της παγκόσμιας
ημέρας γλωσσών θα διεξαχθεί συνέδριο στην Κύπρο που θα σηματοδοτήσει τη δημιουργία
δεικτών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πρόκειται για ένα όντως σημαντικό σταθμό στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μια εποχή που αυτό το προσόν αποκτά ιδιαίτερη αξία στη
διαδικασία εξασφάλισης εργασίας.

- Άτυπο Συνέδριο Εκπαίδευσης. Η Κύπρος θα φιλοξενήσει το άτυπο Συνέδριο
Υπουργών για την εκπαίδευση με κύρια θέματα τον αλφαβητισμό, τις επενδύσεις για την
εκπαίδευση και τις εθνικές συστάσεις στη βάση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στη βάση
των προκλήσεων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα εργαστούμε κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους με τα κράτη μέλη ώστε αυτές οι συστάσεις να μετατραπούν σε χειροπιαστά
αποτελέσματα.

- Στο τομέα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα παρουσιαστούν σε συνέδριο
των Γενικών Διευθυντών τον Οκτώβρη η έκθεση με την ολοκλήρωση 10 χρόνων της
διαδικασίας της Κοπεγχάγης με ιδιαίτερη έμφαση στην αριστεία και την ισότητα.

- Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνω δύο σημαντικά συνέδρια. Το
Συνέδριο που θα οργανώσει το πανεπιστήμιο Κύπρου για το πρόγραμμα Μαρί Σκλοτόβσκα
Κιουρί και το Συνέδριο που θα οργανώσει το Ίδρυμα προώθησης της Έρευνας για το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Το μεν πρώτο, αποσκοπεί στην
προώθηση της έρευνας μέσα από το πρόγραμμα μας Μαρί Κιουρί και την ενίσχυση νέων
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ερευνητών. Στην Κύπρο έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις απορρόφησης
κονδυλίων μέσω του Μαρί Κιουρί. Στο δεύτερο Συνέδριο, προωθούμε ένα μεγάλο
Ευρωπαϊκό όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην προώθηση συνεργασιών για σκοπούς έρευνας και
καινοτομίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

- Κατά την Κυπριακή προεδρία θα υπάρξουν σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση και
στον τομέα του πολιτισμού.

- Η συνεισφορά της δημιουργικής πολιτιστικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάκαμψη
της Ευρώπης και την επιστροφή της σε πορεία ανάπτυξης θα είναι από τα κύρια θέματα
συζήτησης.

- Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη αντανακλά αυτή την ανάγκη. Με ικανοποίηση έχω
πληροφορηθεί ότι η Κύπρος αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή της σε πρακτικούς
τρόπους εφαρμογής αυτών των πολιτικών.

- Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να αναδείξουμε τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας
μέσω μεγάλων εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων που θα οργανωθούν στις Βρυξέλλες, το
Παρίσι, τη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

- Το εύρος του χαρτοφυλακίου μας είναι τόσο μεγάλο που δυστυχώς δεν υπάρχει ο
χρόνος για εκτενή αναφορά σε όλα τα θέματα που θα αναδειχτούν κατά τη διάρκεια της
προεδρίας. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι υποβαθμίζει τα υπόλοιπα πεδία του
χαρτοφυλακίου στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Ο αθλητισμός και η νεολαία
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής μας για ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεφαλαίου και δημιουργία συνθηκών βιώσιμης, έξυπνης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης.
Στον τομέα της νεολαίας θα επαναξιολογήσουμε την συνεργασία μας με τους
εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την τοποθέτηση της συνεργασίας μας σε πιο στέρεες
βάσεις.

- Στο δε αθλητισμό, θα καταπιαστούμε με σημαντικά θέματα όπως είναι η οικονομική
επίδραση του αθλητισμού, οι στημένοι αγώνες, η σωστή διακυβέρνηση στο τομέα του
αθλητισμού και η διασύνδεση αθλητισμού και υγείας. Αυτά θα συζητηθούν είτε στο άτυπο
Συμβούλιο υπουργών αθλητισμού, είτε στο ετήσιο Φόρουμ Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο οποίο θα συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από όλο το φάσμα του
αθλητισμού.

- Με αυτή τη σύντομη αναδρομή αγαπητοί συνεργάτες και συνεργάτιδες ολοκληρώνω
από τη πλευρά μου το κεφάλαιο της ενημέρωσης σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη
συλλογική προσπάθεια που καταβάλλετε. Για ακόμη μια φορά εκφράζω τη πεποίθηση ότι θα
πετύχουμε. Φτάνει ο κάθε ένας και η κάθε μια από εμάς να πιστέψει ότι η επιτυχία της
προεδρίας και το διακύβευμα της αποτελεί όχι μόνο κρατική υπόθεση αλλά και προσωπική.
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Σας ευχαριστώ

Για να διαβάσετε τα κυριότερα αποσπάσματα της ομιλίας της κ. Βασιλείου
ews.com

www.paideia-n

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
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