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∆ελτίο Τύπου 

 
Συμμετοχή του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης 

κ.Παναγιωτόπουλου σε ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας 

σχετικά με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση  

 

 
Στην Αθήνα θα μεταβεί αύριο (8/12) ο Περιφερειακός 

∆ιευθυντής Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος 

κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, για να παραστεί στις εργασίες της 

ημερίδας: “Η θέση της ∆ευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης  σε έναν κόσμο που αλλάζει”.  

 

Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί τη ∆ευτεροβάθμια Τεχνική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση μείζονος σημασίας για το 

εποικοδομητικό γεφύρωμα της εκπαίδευσης με το χώρο της 

εργασίας. Γενικώς, πρώτιστο μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου 



αποτελεί η ενίσχυση του συνόλου των σχολικών μονάδων και η 

δημιουργία των δομών εκείνων που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των τύπων εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα της ∆ευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης.  

 

Η θεματολογία της ημερίδας εντάσσεται στο διάλογο που έχει 

ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας για τη μορφή της ∆ευτεροβάθμιας 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (∆ΤΕΕ). Ενδεικτικά τα 

θέματα που θα συζητηθούν εκτενώς αφορούν: τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας, τη μορφή της 

∆ΤΕΕ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πρόγραμμα σπουδών της  

∆ΤΕΕ, η θέση του αποφοίτου της ∆ΤΕΕ στην ελληνική αγορά 

εργασίας.  

 

Με την ημερίδα αυτή, δημιουργούνται οι καλύτερες δυνατές 

προϋποθέσεις μέσω ανταλλαγής επιστημονικών και 

εμπεριστατωμένων  απόψεων, ώστε να εφαρμοστούν με επιτυχία 

οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

σκοπός της οποίας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση της νέας 

γενιάς, βάσει του Ν.3475/2006, για τη ∆ευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και η ενημέρωση των νέων για τις 

προοπτικές που η ίδια η αγορά ανοίγει. 



 

Επίσης, στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετάσχουν η Προϊσταμένη 

Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θμιας Εκπ/σης κ. 

Κρούπη-Κολώνα Ελευθερία και οι προϊστάμενοι της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των τριών νομών της περιφέρειας 

της ∆υτικής Ελλάδος. 
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