Πάτρα 14/1/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

∆ελτίο Τύπου
Συνάντηση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης
κ.Παναγιωτόπουλου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας
Στην Αθήνα μετέβη χθες (13/1) ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής
Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος κ. Γιώργος
Παναγιωτόπουλος, μαζί με τους υπόλοιπους Περιφερειακούς
∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Η επίσκεψη, που συνεχίζεται και σήμερα (14/1),
πραγματοποιείται
στο
πλαίσιο
συζητήσεων
για
βασικά
εκπαιδευτικά ζητήματα.
Σκοπός της συνάντησης είναι η οργάνωση και ο συντονισμός της
προσπάθειας για τη βέλτιστη λειτουργία των σχολείων Π/θμιας
και ∆/θμιας Εκπαίδευσης. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή των νέων
πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας απαιτεί πρωτίστως τον
εξορθολογισμό της λειτουργίας και των δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος. Οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης συναντήθηκαν με την πολιτική ηγεσία και συζήτησαν
ζητήματα όπως το νέο διοικητικό μοντέλο της εκπαίδευσης, η νέα
αρχιτεκτονική της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, η
ανίχνευση προοπτικής και η ανάδειξη καλών πρακτικών στο
πλαίσιο της επιμόρφωσης και η συγχώνευση σχολικών μονάδων με
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βάση παιδαγωγικά κριτήρια. Στη σύσκεψη τονίστηκε η ανάγκη για
επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στις ουσιαστικές
αλλαγές και τομές που χρειάζεται ο χώρος της εκπαίδευσης,
καθώς και για εντατικοποίηση των ρυθμών του παραγόμενου
έργου.
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε την ευκαιρία να
δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί
αυτή τη στιγμή στο χώρο της εκπαίδευσης στη ∆υτική Ελλάδα,
ενώ τόνισε πως κύριο μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου
αποτελεί η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα
οδηγήσουν στην ανάδειξη των ποιοτικών δομών της εκπαίδευσης
και την ενίσχυση της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο ενός
ευέλικτου και αποτελεσματικού διοικητικού σχήματος.
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