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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

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

Δελτίο Τύπου

Ο Πεπιθεπειακόρ Διεςθςνηήρ Εκπαίδεςζηρ κ. Παναγιωηόποςλορ
Γιώπγορ ππολόγιζε και ζςνηόνιζε ηην παποςζίαζη ηος βιβλίος
«Εκπαίδεςζη Ενηλίκων: διεθνείρ εξελίξειρ και ελληνικέρ διαδπομέρ»

Ο

Πενηθενεηαθόξ

Πακαγηςηόπμοιμξ

Γηώνγμξ

πανμοζίαζε ημο βηβιίμο

Δηεοζοκηήξ
πνμιόγηζε

Γθπαίδεοζεξ
θαη

ζοκηόκηζε

θ.
ηεκ

«Γθπαίδεοζε Γκειίθςκ: δηεζκείξ

ελειίλεηξ θαη ειιεκηθέξ δηαδνμμέξ» ημο

Δεμήηνε Βενγίδε

Καζεγεηή ημο Π.Τ.Δ.Γ. Πακ. Παηνώκ θαη ημο Αιέλε Κόθθμο
Καζεγεηή ημο ΓΑΠ θαη Γηδηθμύ Σομβμύιμο ημο πνςζοπμονγμύ θ.
Παπακδνέμο ζε ζέμαηα Δηά Βίμο Μάζεζεξ. Τμ εκ ιόγς πόκεμα
πανμοζηάζηεθε ηεκ Τνίηε 24 Μαΐμο 2011 ζημ Γπημειεηήνημ ημο
κμμμύ Απαΐαξ με ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ Γπηζηεμμκηθήξ Έκςζεξ
Γθπαίδεοζεξ Γκειίθςκ θαη ηςκ εθδόζεςκ Μεηαίπμημ. Τεκ μμάδα

πανμοζίαζεξ ημο βηβιίμο απμηέιεζακ επίζεξ μ θ. Σηαύνμξ
Κμομπηάξ πνώεκ Πνύηακεξ ημο Πακ. Παηνώκ θαη μ θ. Αζακάζημξ
Καναιήξ Γπίθμονμξ Καζεγεηήξ ημο Πακ. Παηνώκ.
Μεηά ημ

ηέιμξ ηεξ

πανμοζίαζεξ

ημο βηβιίμο

μ θ.

Πακαγηςηόπμοιμξ δήιςζε: «Η πανμοζία μμο ζηε ζεμενηκή
εθδήιςζε ήηακ γηα μέκα μεγάιε ηημή θαη πανά, θαζώξ μη
επημειεηέξ ηεξ πανμύζαξ έθδμζεξ μαξ έδςζακ ηεκ εοθαηνία κα
ζοκακηεζμύμε θαη κα μπμνέζμομε, με αθμνμή ηεκ ελαηνεηηθή ημοξ
δμοιεηά, κα ακηαιιάλμομε απόρεηξ γηα ημ ζεμακηηθό πεδίμ ηεξ
εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ. Θα ήζεια κα ημκίζς ηε ζπμοδαηόηεηα ηςκ
πμκεμάηςκ αοημύ ημο ηύπμο θαη ηεκ αλία πμο έπμοκ γηα όιμοξ
εμάξ πμο ακήθμομε ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ, ζε μπμηαδήπμηε
ζέζε θη ακ βνηζθόμαζηε.

Όπςξ είκαη γκςζηό, ηα ηειεοηαία πνόκηα έπμοκ γίκεη ζπμοδαία
βήμαηα ζε ζπέζε με ηεκ ακάπηολε ημο πεδίμο ηεξ εθπαίδεοζεξ
εκειίθςκ ζηε πώνα μαξ. Γίκαη ζαθέξ όηη ε εθπαίδεοζε εκειίθςκ
έπεη ελειηπζεί ηόζμ ςξ πναθηηθή όζμ θαη ςξ πεδίμ επηζηεμμκηθήξ
μειέηεξ

θαη

ένεοκαξ.

Τηξ

ηειεοηαίεξ

δεθαεηίεξ,

πμιιαπιαζηάδμκηαη ηα πνμγνάμμαηα εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ θαη
πνμζιαμβάκμοκ πμηθίιεξ μμνθέξ: μεηαπηοπηαθά πνμγνάμμαηα ζε
Ακμηπηά Πακεπηζηήμηα ζε όιμ ημκ θόζμμ, ανπηθή θαη ζοκεπηδόμεκε
επαγγειμαηηθή

θαηάνηηζε,

εκδμεπηπεηνεζηαθή

θαηάνηηζε,

επημόνθςζε, πνμγνάμμαηα πμο απμβιέπμοκ ζηε δηεύνοκζε ηεξ

γεκηθήξ παηδείαξ, ζηεκ θμηκςκηθή ακάπηολε, ζηεκ απόθηεζε
βαζηθώκ

γκώζεςκ,

απμθιεηζμμύ.

ζηεκ

Γζηηάδμκηαξ

ακηημεηώπηζε
ζημ

βηβιίμ,

ημο
μ

θμηκςκηθμύ

δηελμδηθόξ

θαη

εζηηαζμέκμξ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ πανμοζηάδμκηαη ζεμακηηθέξ
πανάμεηνμη ημο πεδίμο ηεξ εθπαίδεοζεξ εκειίθςκ ζηεκ Γιιάδα,
μαξ δίκεη ηε δοκαηόηεηα κα ζοιιμγηζημύμε ηεκ πμνεία ημο εκ ιόγς
ζεζμμύ ζηε πώνα μαξ ζημ πιαίζημ ηςκ δηεζκώκ ελειίλεςκ. Η
γκώζε πμο πανέπεη είκαη πμιύηημε, θαζώξ απμηειεί βάζε θαη
θίκεηνμ γηα ηεκ πνμώζεζε ζημπεομέκςκ πανεμβάζεςκ ζημ
ζογθεθνημέκμ πεδίμ θαη ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ γεκηθόηενα».

Αλίδεη κα ακαθενζεί όηη ηεκ εκ ιόγς πανμοζίαζε ημο βηβιίμο
παναθμιμύζεζακ
Πνμσζηάμεκμη

Πακεπηζηεμηαθμί

ημο

Πακ.

Γπηζηεμμκηθήξ-Παηδαγςγηθήξ

Παηνώκ,

μη

Καζμδήγεζεξ

Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοη. Γιιάδμξ, Δ/κηεξ Γθπ/ζεξ,
ζπμιηθμί ζύμβμοιμη, δηεοζοκηέξ ζπμιηθώκ μμκάδςκ, εθπαηδεοηηθμί,
μεηαπηοπηαθμί θαη πνμπηοπηαθμί θμηηεηέξ ημο Πακ. Παηνώκ θαη
ημο ΓΑΠ θαη ιμηπμί θμνείξ.

