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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δεληίο Τύποσ
Σσμμεηοτή ηοσ Περιθερειακού Δ/μηή Eκπαίδεσζης κ. Παμαγιωηόποσλοσ
Γιώργοσ ζηο 23ο Σσμέδριο INEPS (Διεθμές Δίκησο Στολείωμ και
Προγραμμάηωμ Παραγωγικής Μάθηζης)

Ο Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Εθπαίδεοζεξ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ
Γηώνγμξ θαη ε Πνμσζηαμέκε Επηζηεμμκηθήξ-Παηδαγςγηθήξ Καζμδήγεζεξ
Δ/ζμηαξ Εθπ/ζεξ θ. Κνμύπε- Κμιώκα Ειεοζενία ζομμεηείπακ ηεκ Τνίηε 3
Μαΐμο 2011 ζηηξ ενγαζίεξ ημο 23μο Σοκεδνίμο INEPS (Δηεζκέξ Δίθηομ
Σπμιείςκ θαη Πνμγναμμάηςκ Παναγςγηθήξ Μάζεζεξ), ημ μπμίμ ιαμβάκεη
πώνα ζηεκ Πάηνα από ηηξ 30 Απνηιίμο έςξ ηηξ 5 Μαΐμο 2011 θαη
ζομμεηέπμοκ ζε αοηό ζύκεδνμη από όιμ ημκ θόζμμ. Τμ ζοκέδνημ ζηενίδεη θαη ε
Δηεύζοκζε Δεοηενμβάζμηαξ Εθπαίδεοζεξ Ν. Απαΐαξ.
Τμ Δηεζκέξ Δίθηομ Σπμιείςκ θαη Πνμγναμμάηςκ Παναγςγηθήξ
Μάζεζεξ πνμςζεί έκακ κέμ ηύπμ μάζεζεξ, μ μπμίμξ δηαθένεη από ηηξ
παναδμζηαθέξ πναθηηθέξ. Η βαζηθή ανπή είκαη όηη ε μάζεζε απμθηάηαη μέζα
από ηεκ εμπεηνία ημο μαζεηή ζε ζοκζήθεξ πναγμαηηθέξ. Σε ζπέζε με ημ πεδίμ
ηεξ παναγςγηθήξ μάζεζεξ, μ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ επεζήμακε όηη: “Σηε
ζύγπνμκε θμηκςκηθή πναγμαηηθόηεηα, ε μπμία μεηαβάιιεηαη με ναγδαίμοξ

νοζμμύξ, είκαη πνώηηζηε ακάγθε ε εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία κα ζοκδέεηαη
ζηεκά με ηε δςή πμο μ μαζεηεοόμεκμξ δηάγεη. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ, μ
εθπαηδεοόμεκμξ βηώκεη κέεξ εμπεηνίεξ, εκώ πανάιιεια εγείνμκηαη εζςηενηθά
θίκεηνα μάζεζεξ πμο εκηζπύμοκ ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηά ημο. Σηηξ εμένεξ
μαξ,

πνεηαδόμαζηε

πμιίηεξ

ηθακμύξ

κα

ακηαπελένπμκηαη

ζημ

θμηκςκηθμπμιηηηζμηθό πιαίζημ, πμο μιμέκα ελειίζζεηαη. Η εθπαηδεοηηθή
δηαδηθαζία δεκ πνέπεη πιέμκ κα πενημνίδεηαη ζηεκ απιή μεηάδμζε ηεξ
γκώζεξ, αιιά είκαη ακάγθε κα απμηειεί ζομβμοιεοηηθό, ζοκενγαηηθό,
ενεοκεηηθό θαη πανςζεηηθό «όπεμα» ζηεκ θμηκςκηθμγκςζηηθή πενηπέηεηα ηςκ
μαζεηώκ. Τέημημο είδμοξ πνςημβμοιίεξ, πνέπεη κα εκηζπύμκηαη, δηόηη μέζς
αοηώκ εγθαηκηάδεηαη έκαξ θύθιμξ δεμημονγηθήξ ζοκενγαζίαξ μεηαλύ θμνέςκ,
πμο

μδεγεί

ζε

επμηθμδμμεηηθή
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απόρεςκ

θαζώξ

θαη

ζε

ζημπεομέκεξ δνάζεηξ θαη ζοκενγαζίεξ ζημκ εθπαηδεοηηθό πώνμ. Τόζμ ε
Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Εθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Ειιάδαξ όζμ θαη ημ
Υπμονγείμ Παηδείαξ ζηενίδμοκ ηηξ πνςημβμοιίεξ αοημύ ημο είδμοξ, μη μπμίεξ
ζομβάιιμοκ ζηε δεμημονγία μηαξ κέαξ επμπήξ ζημ πώνμ ηεξ ειιεκηθήξ
εθπαίδεοζεξ».

