
     Έκθεση παρακολούθησης της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 2018  

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση

Κύπρος



Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο 
(http://europa.eu).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018
Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39).
Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας της ΕΕ πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

EL BOOK ISBN 978-92-79-89780-1 ISSN 2466-9989 doi: 10.2766/448336 NC-AN-18-004-EL-C
EL PDF ISBN 978-92-79-89779-5 ISSN 2466-9997 doi: 10.2766/440989 NC-AN-18-004-EL-N

Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε
απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*)  Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως 
κάποιες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από 
τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να χρεώνονται). 



 ΚΥΠΡΟΣ 1 

 

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2018 - Ανάλυση ανά χώρα Οκτώβριος 2018 

 
 

1. Βασικοί δείκτες 

 

Πηγές: Eurostat (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ενότητα 10)· ΟΟΣΑ (PISA). 

Σημειώσεις: τα στοιχεία αναφέρονται στους σταθμισμένους μέσους όρους της ΕΕ, καλύπτοντας διαφορετικούς αριθμούς κρατών 

μελών ανάλογα με την πηγή· 

d = ο ορισμός διαφέρει, 12 = 2012, 13 = 2013, 15 = 2015, 16 = 2016. 
Σε σχέση με την κινητικότητα των αποφοίτων όσον αφορά τις ακαδημαϊκές μονάδες, ο μέσος όρος της ΕΕ υπολογίζεται από τη ΓΔ 

EAC στις διαθέσιμες χώρες· σε σχέση με την κινητικότητα των αποφοίτων όσον αφορά τους τίτλους σπουδών, ο μέσος όρος της 

ΕΕ υπολογίζεται από το ΚΚΕρ με βάση στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη σχετική ενότητα του τόμου 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 
Εικόνα 1. Θέση σε σχέση με τις υψηλότερες (εξωτερικός δακτύλιος) και τις χαμηλότερες 

επιδόσεις (κέντρο) 

         
Πηγή: Υπολογισμοί της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με βάση στοιχεία της Eurostat (LFS 2017 και UOE 2016) και του ΟΟΣΑ 

(PISA 2015). Σημείωση: όλες οι βαθμολογίες τοποθετούνται μεταξύ μέγιστου (οι υψηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στον 

εξωτερικό δακτύλιο) και ελάχιστου (οι χαμηλότερες επιδόσεις απεικονίζονται στο κέντρο του σχήματος). 

2014 2017 2014 2017

6.8% 8.6% 11.2% 10.6%

52.5% 55.8% 37.9% 39.9%

82.6% 13 89.7% 16 94.2% 13 95.5% 16

32.8% 12 35.6% 15 17.8% 12 19.7% 15

42.0% 12 42.6% 15 22.1% 12 22.2% 15

38.0% 12 42.1% 15 16.6% 12 20.6% 15

ISCED 3-8 (σύνολο) 68.7% 71.5% 76.0% 80.2%

7.1% 6.9% 10.8% 10.9%

: 13.3% 16 : 3.1% 16

: 2.5% 16 : 7.6% 16

6.0% 6.0% 16 4.9% 4.7% 16

ISCED 1-2 €8 324 €8 868 15 €6 494 d : 15

ISCED 3-4 €9 942 €10 749 15 €7 741 d : 15

ISCED 5-8 €9 474 €9 731 15 €11 187 d : 15

4.6% 5.7% 10.4% 9.6%

19.5% 18.1% 20.2% 19.4%

58.3% 64.3% 38.6% 40.6%

39.4% 40.5% 34.3% 36.3%

54.6% 54.6% 70.7% 74.1%

72.4% 75.2% 80.5% 84.9%

Ποσοστό απασχόλησης σπουδαστών 

που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα 

κατά επίπεδο ολοκλήρωσης 

εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 ετών 

που έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος 

αναφοράς)

ISCED 3-4

ISCED 5-8

Μαθησιακή κινητικότητα

Πτυχιούχοι με πτυχίο από το εξωτερικό 

(ISCED 5-8)

Πτυχιούχοι με ακαδημαϊκές μονάδες 

από το εξωτερικό (ISCED 5-8)

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα 

την εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ηλικίας 18-24 ετών)

Γηγενείς

Γεννημένοι στο εξωτερικό

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

Γηγενείς

Γεννημένοι στο εξωτερικό

Ποσοστό απασχόλησης σπουδαστών 

που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα 

κατά επίπεδο ολοκλήρωσης 

εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 ετών 

που έχουν ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος 

αναφοράς)

Συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση 

(ηλικίας 25-64 ετών)
ISCED 0-8 (σύνολο) 

Άλλοι συναφείς δείκτες

Επενδύσεις στην εκπαίδευση

Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 

ως ποσοστό του ΑΕΠ

Δαπάνες για δημόσια και 

ιδιωτικά ιδρύματα ανά 

σπουδαστή σε ευρώ ΜΑΔ

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

(από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης)

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-

24 ετών)

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με 

χαμηλές επιδόσεις σε:

Ανάγνωση

Μαθηματικά

Θετικές επιστήμες

Κύπρος Μέσος όρος ΕΕ

Σημεία αναφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2020

http://ec.europa.eu/education/monitor
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2. Βασικά σημεία 

 
 

 Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αλλά η χαμηλή 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εξακολουθούν να 
αποτελούν μείζονα πρόκληση. 

 Η αγωγή του πολίτη είναι ενσωματωμένη στη γενική εκπαίδευση και αποτελεί επίσης 
τμήμα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης έχει 
σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τους διορισμούς εκπαιδευτικών, την εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών κανονισμών και τη συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη.  

 Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εν γένει πολύ υψηλό, αλλά 

η υπέρ-κατοχή προσόντων εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα και οι απόφοιτοι στους τομείς 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) 
είναι συγκριτικά λιγότεροι. 

 Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ενισχύθηκε, ωστόσο η συμμετοχή και η 
ικανότητα απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. 

 Καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά η πολύ  
χαμηλή συμμετοχή ατόμων με χαμηλό επίπεδο προσόντων εξακολουθεί να προκαλεί 

ανησυχία, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη συρρίκνωση και τη γήρανση του πληθυσμού. 

 
 

3. Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 
Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε ποσοστό 6 % 
του ΑΕΠ το 2016, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται σε 4,7 %. Υπολογιζόμενο ως ποσοστό 
των συνολικών δημόσιων δαπανών, η Κύπρος δαπάνησε ποσοστό 15,6 % για την εκπαίδευση το 
2016, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Η μεταβολή σε πραγματικούς όρους 
εκφράζεται ως αύξηση 2,7 ποσοστιαίων μονάδων από το 2015. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες 
χώρες, οι μισθοί των εκπαιδευτικών (73 %) αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη. Η Κύπρος έχει ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα με χαμηλή αποτελεσματικότητα, καθώς οι δαπάνες είναι υψηλές αλλά τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα [δηλαδή το επίπεδο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
των σπουδαστών, όπως έχει μετρηθεί από το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση των 

μαθητών (PISA)], είναι χαμηλά. Η χαμηλή αποδοτικότητα των δαπανών (Agasisti κ.ά., 2016) θα 
μπορούσε να βελτιωθεί. Η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων θα ωφελήσει γενικότερα την 
κοινωνία, δεδομένης της θετικής επίδρασης της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, την παραγωγικότητα 
και την εισοδηματική ισότητα (ΟΟΣΑ, 2016). 

4. Αγωγή του πολίτη 

Η αγωγή του πολίτη διδάσκεται σε αρκετά μαθήματα. Το ξεχωριστό μάθημα της «αγωγής του 
πολίτη» στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντικαταστάθηκε κατά τα έτη 2017/2018 από μια 
διατομεακή προσέγγιση που εφαρμόζεται κυρίως στην Ιστορία και στα Ελληνικά. Επίσης, στοιχεία  

αγωγής του πολίτη έχουν ενσωματωθεί σε άλλα μαθήματα της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως οι κοινωνικές επιστήμες, ηθική αγωγή/θρησκευτική εκπαίδευση, 
εκπαίδευση σε θέματα υγείας, φυσική αγωγή και STEM (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α). Επιπλέον, τα 
σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα που προωθούν τη διά βίου συμμετοχή 

των πολιτών στα κοινα (π.χ. σχολεία UNESCO, Νέοι Εθελοντές, MEDIMUN). Το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο της Κύπρου παρέχει στους εκπαιδευτικούς εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη η οποία 

είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και καλύπτει τομείς όπως η πρόληψη του ρατσισμού, τα 
στερεότυπα, η ενσυναίσθηση και πρακτικές διδασκαλίας αμφιλεγόμενων ζητημάτων (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018β). 
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Η αγωγή του πολίτη αποτελεί κύριο αντικείμενο στην ψηφιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της 
εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, κάθε χρόνο 15-20 σχολεία συμμετέχουν σε μια σειρά 
προγραμμάτων που εστιάζουν ιδιαίτερα στην αγωγή του πολίτη. Για παράδειγμα: (i) το 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ «Πρόγραμμα EduWeb», όπου τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά 
αναλφάβητους ενηλίκους στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου· (ii) το πρόγραμμα 
«Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» (eSafe Schools), το οποίο βοηθάει τα σχολεία να αναπτύξουν 
στρατηγικές για την ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου· και (iii) το πρόγραμμα «Μικροί 
εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» (Young Coaches for the Internet), το οποίο εκπαιδεύει τους 
σπουδαστές προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα ετήσιο σχέδιο δράσης και να 
εκπαιδεύουν τους συνοµήλικούς τους στη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου (NRP, 

2018). 

5. Εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης 

Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αυξήθηκε το 2017. Το ποσοστό των 
ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση αυξήθηκε 
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το 2016 έως το 2017 και διαμορφώθηκε στο 8,6 %,. Ωστόσο, τα 
εθνικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα πραγματικά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου παρέμειναν 
χαμηλά στο 0,3 % στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο 0,2 %1 στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κυβέρνηση της Κύπρου, 2018). Παρά την αύξηση, η Κύπρος παραμένει 
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,6 %) και τον εθνικό στόχο του 10 % στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το χάσμα μεταξύ των φύλων μειώθηκε σημαντικά, με το ποσοστό 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου να μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 9,4 % μεταξύ 
των αγοριών, ενώ αυξήθηκε μεταξύ των κοριτσιών από μια πολύ χαμηλή βάση του 4,3 % το 2016 
σε 7,8 % το 2017. Το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου από αλλοδαπούς σπουδαστές παρέμεινε 
σταθερό στο 18,1 % το 2017, ενώ για τους αυτόχθονες σπουδαστές αυξήθηκε στο 5,7 % από 4,6 % 

το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τον εύρωστο τομέα του τουρισμού, αιτίες όπως η αυξανόμενη εποχική 
εργασία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) πρέπει να διερευνηθούν. 

 
Η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση (ECEC) είναι σταθερή. Με ποσοστό 
89,7 % το 2016, η συμμετοχή ατόμων ηλικίας 4-6 ετών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
παρέμεινε αμετάβλητη από το 2015. Αντίθετα, περισσότερα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών 
εντάχθηκαν στις επίσημες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας το 2016 σε σχέση με το 2015 (24,8 % 
έναντι 20,8 %). Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο του 32,9 % 

της ΕΕ για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Για πολλά έτη, η μετάβαση από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε πρόκληση. Για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των δύο επιπέδων εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού2 άρχισε να 
αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας δείκτες επιτυχίας 
και επάρκειας. Οι επισκέψεις ανταλλαγής μεταξύ δημόσιων σχολείων προσχολικής και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν περαιτέρω το σχολικό έτος 2017-2018. 

  

                                                
1  Στοιχεία 2016. 
2  Στο εξής Υπουργείο Παιδείας.  
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Εικόνα 1. Παιδιά στις επίσημες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης  
 

 
 

Πηγή: Eurostat, έρευνα ΕΕ-SILC. Επιγραμμικός κωδικός δεδομένων: ilc_caindformal. 

 
 
Η ηλικία εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρόκειται να αυξηθεί. Από το σχολικό 
έτος 2020-2021, η ηλικία εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα αυξηθεί σταδιακά από τα 5 
έτη και 8 μήνες στα 6 έτη. Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι τα μεγαλύτερα παιδιά είναι καλύτερα 

προετοιμασμένα συναισθηματικά για το σχολείο και ως εκ τούτου αναμένει ότι το μέτρο θα βελτιώσει 
τη σχολική επιτυχία μακροπρόθεσμα. Η υποχρεωτική ηλικία εισαγωγής στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα εξακολουθεί να είναι τα 4 έτη και 8 μήνες, επεκτείνοντας έτσι την περίοδο της 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.  
 
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών ηλικίας 50+ αυξάνεται συνεχώς. Το ποσοστό αυξήθηκε από 

29 % το 2013 σε σχεδόν 40 % το 2016 στο επίπεδο ISCED 3, κυρίως λόγω της αύξησης της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών από τα 60 στα 65 έτη. Ένας από τους στόχους της 

μεταρρύθμισης του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών είναι η μείωση της ηλικίας των 
νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, βασίζοντας την είσοδο στο επάγγελμα πρωτίστως στα προσόντα και 
όχι στον χρόνο αναμονής. 
 
Η εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει αλλά η 

πρόοδος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι αργή. Μετά τις πρώτες εισαγωγικές 
εξετάσεις τον Νοέμβριο του 2017, ο κατάλογος επιτυχόντων είναι επαρκής για την κάλυψη των 
θέσεων που προγραμματίζονται για τα 2 επόμενα έτη. Οι αρχές θεωρούν ότι το συγκριτικά χαμηλό 
συνολικό ποσοστό επιτυχίας αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας, ενώ οι 
απογοητευμένοι υποψήφιοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Από τους 5 020 
συμμετέχοντες στις εξετάσεις, πέτυχαν μόλις οι 1 869. Το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας (6,9 %) 
αφορούσε την ειδίκευση στην ελληνική γλώσσα. Δεν ελήφθησαν μέτρα πολιτικής για τη 

μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών3· οι συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη - 
συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών δεν έχουν ξεκινήσει 

ακόμα. 
 

                                                
3  Το 2017 η Κύπρος έλαβε μια ειδική ανά χώρα σύσταση να «ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

και του συστήματος κατάρτισης, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και δράσεων για την ενίσχυση των 

ικανοτήτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018). 
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Έχουν ληφθεί μέτρα για μεγαλύτερη σχολική αυτονομία. Από το σχολικό έτος 2017/2018, 
ζητείται από όλα τα σχολεία να αναπτύξουν σχέδια δράσης που να βασίζονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες τους και στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Για τον 

σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο. Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν επαρκές 
σύστημα παρακολούθησης ή στήριξης για την ενίσχυση της εφαρμογής των μετρων. Γενικά, η 
σχολική αυτονομία παραμένει περιορισμένη, καθώς οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν το 
δικαίωμα να αποφασίζουν για θέματα προϋπολογισμού ή διορισμού εκπαιδευτικών, θέματα για τα 
οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο (Παγκόσμια Τράπεζα, 2014). 
 
Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γίνεται πλέον μέσα στο σχολείο. 

Σύμφωνα με τα σχέδια δράσης του κάθε σχολείου, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών εστιάζεται πλέον στο σχολείο- και δεν παρέχεται σε γενικά συνέδρια, συνόδους 

κορυφής ή κατάρτιση σε κεντρικό επίπεδο όπως στο παρελθόν (Χατζηθεοδούλου, 2017). Μετά την 
πιλοτική εφαρμογή του νέου πλαισίου επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2015/2016, η εν λόγω νέα 
προσέγγιση επεκτάθηκε σταδιακά σε όλα τα σχολεία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί όλων των επιπέδων 
μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες άλλες μορφές επαγγελματικής επιμόρφωσης (εντός του 
σχολείου ή σε κεντρικό επίπεδο) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
Οι ψηφιακές δεξιότητες βελτιώνονται αλλά οι απόφοιτοι STEM παραμένουν ελάχιστοι. Το 
ήμισυ του πληθυσμού ανέφερε ότι διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έναντι 
ποσοστού 43 % το 2016. Ωστόσο, το ποσοστό των αποφοίτων STEM στην Κύπρο (9,8 %4) 
εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018γ). Για την ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, ο Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας δημιούργησε 

δωρεάν ψηφιακό πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές καθώς και  σχολικούς 
διαγωνισμούς σε τομείς όπως η δημιουργία κώδικα και η ρομποτική. Επιπλέον, η πληροφορική 
διδάσκεται στα ολοήμερα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
Η Κύπρος πρόκειται να προβεί σε μεταρρύθμιση της ειδικής αγωγής για την ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς διακρίσεις. Το σχολικό έτος 2014/2015, 5 559 μαθητές, 
δηλαδή περίπου το 7 % όλων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αναγνωρίστηκε επισήμως ότι πρέπει να ενταχθούν στην ειδική αγωγή5. Οι περισσότεροι εντάχθηκαν 
στις γενικές τάξεις κανονικών σχολείων, 583 εκπαιδεύτηκαν σε ξεχωριστές τάξεις κανονικών 
σχολείων και 373, δηλαδή άτομα με σοβαρές σωματικές, ψυχικές ή συναισθηματικές ανάγκες, 
εντάχθηκαν σε ειδικά σχολεία. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
εκπαιδεύονται σε κανονικά σχολεία, το 2017 στην έκθεσή της, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία επέκρινε την «απουσία σαφούς και εφαρμοσμένης έννοιας της 
εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμός αποτελούν συνήθη πρακτική στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

και άλλων επαγγελματιών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Κύπρος επανεξετάζει επί του 
παρόντος την πολιτική της. 
 

 
Πλαίσιο 1: Εκπαίδευση νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών 

Ο αριθμός των μεταναστών και ιδίως των αιτούντων-άσυλο στην Κύπρο έχει αυξηθεί πολύ τα 
τελευταία έτη. Από το 2002 έως το 2017, ελήφθησαν 59 099 αιτήσεις χορήγησης ασύλου, εκ των 
οποίων 8 968 αιτούντες άσυλο έλαβαν προστασία (Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, 2017β). Οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου αυξήθηκαν κατά 36 % από το 2015 έως 
το 2016. 221 ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι προήλθαν από τη Συρία, τη Σομαλία, τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες χώρες, ζήτησαν άσυλο το 2016 και άλλοι 109 το 2017. Το 

μοναδικό κέντρο φιλοξενίας και υποδοχής της Κοφίνου διαθέτει χωρητικότητα 400 ατόμων. 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου περί ασύλου του 2000, η εγγραφή σε σχολεία παιδιών που 
αναζητούν άσυλο πρέπει να ξεκινά το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ασύλου. Το 2016, αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης το οποίο βασίστηκε σε συστάσεις από 
το δίκτυο SIRIUS της ΕΕ για την εκπαίδευση παιδιών μεταναστών, για τον συντονισμό επιμέρους 

δράσεων από σχολεία και τη δημιουργία ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη των 
παιδιών μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων).  

                                                
4  Ανά 1 000 άτομα, ηλικίας 20-29 
 

5  Σύμφωνα με στοιχεία του σχολικού έτους 2014/2015 από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή και 

την Ενταξιακή Εκπαίδευση (EASIE). 
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Πέντε προτεραιότητες καθοδηγούν τις δράσεις και τα προγράμματα σε αυτόν τον τομέα: 
 

1. εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
2. υποδοχή νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών 
3. κατάρτιση εκπαιδευτικών και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη 
4. συλλογή και ανάλυση δεδομένων όσον αφορά τις ανάγκες των μαθητών που προέρχονται 

από οικογένειες μεταναστών 
5. διαπολιτισμική προσέγγιση μέσω νέων προγραμμάτων σπουδών. 

 

Τα περισσότερα παιδιά μεταναστών παρακολουθούν τη γενική εκπαίδευση. Η ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής τους ένταξης προέρχεται ειδικότερα από το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής 

και Κοινωνικής Ένταξης), το οποίο στηρίζει μειονεκτούντες μαθητεσ σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης. 
 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της 
Λευκωσίας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στην Κύπρο αναφέρει ότι η 

συμμετοχή και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης προσφύγων είναι μέχρι στιγμής 
περιορισμένες. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρόλος του κράτους στην εγγραφή των παιδιών 
προσφύγων στα σχολεία δεν έχει διασαφηνιστεί. Επιπλέον, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι 
γλωσσικοί φραγμοί εμποδίζουν τα παιδιά προσφύγων να συμμετέχουν ενεργά στην τάξη. Ως εκ 
τούτου, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν την ενίσχυση της 
πρόσβασης και της παρακολούθησης του σχολείου, μεταξύ άλλων για παιδιά ηλικίας 16 ετών και 

άνω, την εκμάθηση γλωσσών, τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και της τοπικής κοινότητας και την 
επίλυση συγκρούσεων (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2018). 
 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού επιπέδου και η αντιστοίχιση των αναγκών με αυτά που το 
εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει μπορεί να είναι προβληματικές (Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2017α). Επιπλέον, απαιτείται να διασφαλίζεται η συνέχεια 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που αφορούν τους μετανάστες στα σχολεία όταν οι εκπαιδευτικοί 

φεύγουν6 και ο διορισμός εκπαιδευτικών με διαπολιτισμικές δεξιότητες. 
 

6. Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε περαιτέρω αλλά πολλοί απόφοιτοι 
αγωνίζονται να βρουν θέσεις εργασίας που να αντιστοιχούν στα προσόντα τους. Η 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2016 και 
ανήλθε σε 55,8 % - το οποίο αποτελεί ποσοστό ρεκόρ. Η Κύπρος υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο 
όρο της ΕΕ (39,9 %) και κατατάσσεται δεύτερη μόλις μετά τη Λιθουανία. Σε ποσοστό 40,5 %, οι 

αλλοδαποί σπουδαστές έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τίτλους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε σύγκριση με τους αυτόχθονες σπουδαστές (64,3 %). Αν και εξακολουθούν να 
υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ που ανέρχεται σε 84,9 %, το επίπεδο απασχόλησης 
πρόσφατων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανέρχεται σε 75,2 % το 2017 εξακολουθεί να 
είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ατόμων με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων (ISCED 3-4: 
54,6 %). Ωστόσο, ένα πολύ υψηλό ποσοστό (41,2 %7) των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων (Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - CEDEFOP, 2018). 

 
Ο υψηλός αριθμός αποφοίτων στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και οι συγκριτικά 
λίγοι απόφοιτοι STEM δημιουργούν ανισορροπία. Το ένα τρίτο (33 %) των προπτυχιακών 
φοιτητών αποφοιτούν με τίτλους στους τομείς των επιχειρήσεων, της διοίκησης και της νομικής. 
Αυτό είναι υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο γνωστικό πεδίο στην Κύπρο8 και το υψηλότερο στην 
ΕΕ. Οι περισσότεροι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών συνεχίζουν για την απόκτηση μεταπτυχιακού 

τίτλου, συμβάλλοντας έτσι στο ποσοστό συμμετοχής σχεδόν 35 % επί του συνολικού αριθμού 

                                                
6  Απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να αλλάζουν σχολείο κάθε 6 έτη. 
7  Μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό. 
8  Ο τομέας της μηχανολογίας, της μεταποίησης και των κατασκευών στη δεύτερη θέση συγκεντρώνει το 13 %, με βάση 

στοιχεία της Eurostat του 2016. 
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σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση9 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Και πάλι, οι επιχειρήσεις, 
η διοίκηση και η νομική αποτελούν τα πιο ελκυστικά μαθήματα σε επίπεδο μεταπτυχιακών τίτλων, τα 
οποία επιλέγονται από το 38,2 % (2016) μεταξύ όλων των αποφοίτων. Ένα μεγάλο ποσοστό των 

μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνουν τίτλους σπουδών στον τομέα της εκπαίδευσης (30,8 %) 
ανεξάρτητα από τον τίτλο των προπτυχιακών τους σπουδών - ένδειξη της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Στην άλλη άκρη του φάσματος, θέματα τα οποία είναι κρίσιμα για 
την καινοτομία, υποεκπροσωπούνται. Το ποσοστό των φοιτητών που αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο 
στους τομείς των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής (2.4 %) είναι το 
χαμηλότερο στην ΕΕ. Το ποσοστό αποφοίτων στον τομέα της Πληροφορικής είναι επίσης το 
χαμηλότερο στην ΕΕ (1,5 %). Ωστόσο, σε επίπεδο διδακτορικών τίτλων, η τάση αυτή αναστρέφεται, 

με το υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων να έχουν σπουδάσει φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και 
στατιστική (26,7 %) και ακολουθούν οι τομείς των μηχανικών, της βιομηχανίας και των κατασκευών 

(18,9 %10). Ενώ τα στοιχεία αυτά είναι θετικά, μόνο το 3 % του συνόλου των σπουδαστών 
εγγράφηκαν σε προγράμματα απόκτησης διδακτορικών τίτλων το έτος 2014/2015 (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018δ), συνεπώς οι τομείς STEM αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των 
τίτλων. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη να αυξηθεί η ελκυστικότητα των μαθημάτων 
στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (ΑνΑΔ, 2017). 

 
 

Εικόνα 2. Κατανομή αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης STEM στην ΕΕ (2016) 

 
 

Πηγή: Eurostat. Επιγραμμικοί κωδικοί δεδομένων: educ_uoe_grad02 
 

Η ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης αυξάνεται. Η Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου αναμένει ότι η υψηλότερη ζήτηση στην αγορά εργασίας θα αφορά 
θέσεις εργασίας μέσου επιπέδου που απαιτούν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές θα 
αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας έως το 2027, σε αντίθεση με 
την αναλογία 1 προς 3 των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης που απαιτούν σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη επιλογή προγραμμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μπορεί να επιδεινώσει την υπάρχουσα πρόκληση της υπέρ-κατοχής προσόντων. Ο 

μεγαλύτερος τομέας απασχόλησης το 2027 θα είναι το εμπόριο και οι επισκευές των αυτοκινήτων, 
ακολουθούμενος από αυτόν του τουρισμού, ενώ η υψηλότερη αύξηση (45,6 %) είναι για 
υποψήφιους με τεχνικά και επιστημονικά προφίλ υποψηφίων. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της 

εκπαίδευσης, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 22,9 % και να αντιπροσωπεύουν περίπου το 
8 % των απασχολούμενων το 2027, παρουσιάζουν επίσης σημαντική ανοδική τάση. 
 

                                                
9  Στοιχεία 2014/2015 
10  Στοιχεία 2016. 
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Η Κύπρος έχει μεγάλη κινητικότητα σπουδαστών. Η εισερχόμενη κινητικότητα για την 
απόκτηση πτυχίων (δηλαδή σπουδαστές από άλλες χώρες που έρχονται να σπουδάσουν και να 
αποκτήσουν τίτλους σπουδών στην Κύπρο) ως ποσοστό του συνολικού εγγεγραμμένου πληθυσμού 

σπουδαστών ήταν η τρίτη υψηλότερη στην ΕΕ την περίοδο 2014/2015 μετά το Λουξεμβούργο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018δ). Ενώ πάνω από το 90 % των αλλοδαπών 
σπουδαστών από κάποια χώρα της ΕΕ προέρχονται από την Ελλάδα, τα ποσοστά των σπουδαστών 
που δεν προέρχονται από την ΕΕ κατανέμονται ισόποσα, με τις τρεις πρώτες χώρες προέλευσης να 
είναι το Μπαγκλαντές, η Νιγηρία και το Πακιστάν11 (Υπουργείο Παιδείας, 2016). Τα εθνικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η Κύπρος δέχτηκε περισσότερους από 21 000 σπουδαστές από το εξωτερικό το 
ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, έναντι 8 300 το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013. Η εξερχόμενη 

κινητικότητα για την απόκτηση πτυχίων είναι ακόμα υψηλότερη, με περισσότερους από τους μισούς 
αποφοίτους της χώρας να έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους στο εξωτερικό, το ακαδημαϊκό έτος 

2014/201512. Η Κύπρος είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ με απεριόριστη δυνατότητα μεταφοράς 
δημόσιων υποτροφιών και δανείων για σπουδές στο εξωτερικό, τόσο για προγράμματα πλήρους 
φοίτησης όσο και για βραχυπρόθεσμα προγράμματα ανταλλαγών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018δ). 
 
Η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Κύπρος 

συνεχίζει τις προσπάθειές της ώστε να καταστεί περιφερειακός κόμβος για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα. Οι συμφωνίες για την λειτουργία παρατημάτων με βρετανικων και 
άλλων ευρωπαϊκων πανεπιστήμιων συμβάλλουν στη διατήρηση του υψηλού ποσοστού της 
εισερχόμενης κινητικότητας σπουδαστών για την απόκτηση πτυχίων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). 
Για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, τα πανεπιστήμια της Κύπρου επικεντρώνονται στη 
βελτίωση των υποδομών, προσφέροντας περισσότερα και πιο ελκυστικά προγράμματα σπουδών, και 

επιτρέποντας τη διδασκαλία στα αγγλικά. Περαιτέρω διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνήφθησαν με αρκετές χώρες το 2018, συμπεριλαμβανομένης της 
Κίνας και της Γερμανίας. 

 
Ιδρύθηκε Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε το 
2017, χρησιμεύει ως ίδρυμα υψηλότατου επιπέδου το οποίο έχει αφιερωθεί στην καλλιέργεια και την 
προώθηση των θετικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών, της λογοτεχνίας και της 

τέχνης. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν την προώθηση της έρευνας από κύπριους επιστήμονες 
διεθνώς, την παροχή επιστημονικών συμβουλών και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της 
τοπικής βιομηχανίας, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. 

7. Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

Συντελέστηκε περαιτέρω πρόοδος στη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά η συμμετοχή στην ΕΕΚ εξακολουθεί να είναι πολύ 

χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μόνο το 17 % των σπουδαστών της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στην ΕΕΚ το 2016 (Μέσος όρος ΕΕ: 49 %). Το ποσοστό 
απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ ήταν το χαμηλότερο στην ΕΕ το 2017 (52 % έναντι 76,6 %). 
Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής και της δυναμικότητας των σχολείων 

ΕΕΚ καθώς και για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με τη βιομηχανία. 
Μια ολοκληρωμένη ανάλυση του εθνικού συστήματος μαθητείας ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 
σε συνεργασία με το Cedefop. Θα βοηθήσει τους εθνικούς φορείς να αυξήσουν της δυνατότητές 
τους ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω το εθνικό σύστημα μαθητείας. 
 
Πολλά πρόσφατα μέτρα αναμένεται να ενισχύσουν τον τομέα της ΕΕΚ. Για παράδειγμα: (i) η 
αναγνώριση ιδρυμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΕΚ (PSIVET) τον Απρίλιο του 2017· (ii) 

η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών (βλ. Τμήμα 2), το οποίο επεκτείνεται 
στους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ που αποκτούν τον τίτλο «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - 
Επίπεδο 5», στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου (ΕΠΠ)· και (iii) η ενίσχυση 

της κατάρτισης των εκπαιδευτικών ΕΕΚ στο πλαίσιο της νέας πολιτικής κατάρτισης (βλ. Τμήμα 2). 
  

                                                
11  Το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015. 
12  Μόνο το Λουξεμβούργο έχει υψηλότερο ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 77,5 %. 
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Έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων στον τομέα 
της ΕΕΚ, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν. Εφαρμόζεται η παρακολούθηση αποφοίτων μετά την 
αποφοίτηση και πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκστρατείες για τη μείωση των αναντιστοιχιών 

των δεξιοτήτων. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα είναι ανεπαρκή, δεδομένου του μεγέθους της 
πρόκλησης. Σύμφωνα με την Έρευνα για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση του 2015, οι 
περισσότερες κυπριακές εταιρείες χρειάζονται δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και ομαδικής 
εργασίας.  
 

 
Πλαίσιο 1: Γραφεία διασύνδεσης για τη βελτίωση των διασυνδέσεων των πανεπιστημίων 
με την αγορά εργασίας 
 

Έχουν δημιουργηθεί γραφεία διασύνδεσης σε όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια για τη βελτίωση της 
συνάφειας της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και για τη διευκόλυνση της μετάβασης των 
σπουδαστών στην εργασία, π.χ. μέσω: (i) άσκησης σπουδαστών σε εταιρείες (εφαρμόζεται ήδη σε 
ορισμένα πανεπιστήμια)· (ii) ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων· (iii) πρόβλεψης αναγκών για 
ορισμένες δεξιότητες· και (iv) ανάπτυξης συστημάτων μάθησης που βασίζονται στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των διττών μοντέλων μάθησης13 και μαθητείας. Επιπλέον, έχει 

δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα συνδέει τους σπουδαστές με τις επιχειρήσεις 
και θα διευκολύνει τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας και το έργο γενικότερα. 
 

http://www.liaisonoffices.ac.cy 
 

 

8. Προαγωγή της εκπαίδευσης των ενηλίκων 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων δεν ανταποκρίνεται ακόμα επαρκής στο χαμηλό ποσοστό των 
ατόμων με χαμηλό επίπεδο προσόντων στον τομέα της μάθησης και στη συρρίκνωση και 
τη γήρανση του πληθυσμού στην Κύπρο. Η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση παραμένει 
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (6,9 % έναντι 10,9 %) και είναι σημαντικά χαμηλή (1,0 %) μεταξύ 
των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την Έρευνα για τη συνεχή 

επαγγελματική κατάρτιση το 69,5 % των κυπριακών εταιρειών (Μέσος όρος ΕΕ: 72,6 %) παρείχαν 
επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους τους το 2015 και μόλις το 33,2 % των υπαλλήλων 
συμμετείχαν σε αυτήν την κατάρτιση (Μέσος όρος ΕΕ: 40,8 %). Επιπλέον, το 50% των ενηλίκων 
ηλικίας 25-64 ετών διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες βασικού ή άνω του βασικού επιπέδου - 10 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
 
Ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα για να διασφαλισουν ότι άτομα με χαμηλό επίπεδο 

προσόντων θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν νέες. Σύμφωνα με τη 
σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για αναβάθμισης των δεξιοτήτων, τα μέτρα για την ενίσχυση του 

συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων περιλαμβάνουν: (i) εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης για την 
τυπική και μη τυπική μάθηση· (ii) ανάπτυξη πρόσθετων επαγγελματικών προτύπων· και (iii) 
ενίσχυση της δυναμικότητας των σχολείων PSIVET και των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Η Εθνική 
Αρχή Επαγγελματικών Τίτλων, η οποία συστάθηκε τον Μάιο του 2017, έχει την ευθύνη να ενισχύσει 
περαιτέρω τις νομικές πτυχές του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου μέσω: (i) της 

ανάπτυξης ενός μητρώου· (ii) της εφαρμογής της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης· και (iii) της παρακολούθησης του επιπέδου των πιστοποιητικών, διπλωμάτων και 
εγγράφων Europass του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου/Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων14. Πολλά τρέχοντα προγράμματα συμβάλλουν στην ένταξη ανέργων 
και μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση και προωθούν ευκαιρίες μάθησης για τους 
εργαζομένους. 

 

                                                
13  Ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης τόσο σε εταιρείες όσο και σε σχολεία. 
14  Τυποποιημένα υποδείγματα της ΕΕ για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

http://www.liaisonoffices.ac.cy/
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10. Παράρτημα Ι: Πηγές βασικών δεικτών 

Δείκτης Επιγραμμικός κωδικός δεδομένων Eurostat 

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

edat_lfse_14 + edat_lfse_02 

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση educ_uoe_enra10 

Χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις 
επιστήμες 

ΟΟΣΑ (PISA) 

Ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων edat_lfse_24 

Συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση  trng_lfse_03 

Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ gov_10a_exp 

Δαπάνες για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανά σπουδαστή educ_uoe_fini04 

Μαθησιακή κινητικότητα:  

Σπουδαστές που μετακινούνται για την απόκτηση πτυχίων 

Σπουδαστές που μετακινούνται για την απόκτηση 
ακαδημαϊκών μονάδων 

Υπολογισμός ΚΚΕρ που βασίστηκε στη Eurostat / Στοιχεία 

Ινστιτούτου Στατιστικής της UNESCO (UIS) / ΟΟΣΑ 

educ_uoe_mobc02 

 

11. Παράρτημα ΙΙ: Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

 
 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice, 2017. Η Δομή των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων την περίοδο 2017/18: 

Σχηματικά διαγράμματα. Στοιχεία και αριθμοί Eurydice Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

 
 
Παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έκθεση είναι ευπρόσδεκτες και 
μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς: 
Ulrike PISIOTIS 
Ulrike.Pisiotis@ec.europa.eu 
ή 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 
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Δωρεάν εκδόσεις:
•  ένα αντίτυπο: 

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·
•  περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(http://ec.europa.eu/represent_el.htm), από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ 
χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm), επικοινωνώντας με την υπηρεσία 
Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή καλώντας τον αριθμό 00 800 6 
7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).

 (*)   Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να 
χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:
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