
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                   ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 Την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 16 Ιουνίου 
έως και το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 έλαβε χώρα Επίσκεψη των Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες. 

 Μετά από επίσκεψη στην Επιτροπή Περιφερειών, πραγματοποιήθηκε  
συνάντηση με την Επίτροπο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κυρία Ανδρούλλα 
Βασιλείου.  Συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και ο 
αντίκτυπος της ελληνικής οικονομικής κατάστασης στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι στα πλαίσια του σχεδίου 
«Ευρώπη 2020» η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρίσκονται στο επίκεντρο, ώστε 
μέχρι το 2020 να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο 
και παράλληλα να αυξηθεί το ποσοστό των νέων που θα έχουν ολοκληρώσει 
σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, έγινε αναφορά στα προγράμματα 
Erasmus και Leonardo da Vinci καθώς και στο πρόγραμμα παροχής 
εθελοντικής εργασίας «Νεολαία σε δράση». Τέλος, τονίστηκε ότι τα νέα 
προγράμματα θα έχουν στόχο την ανάδειξη της μη τυπικής μάθησης, την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων και την βελτίωση της 
πολυγλωσσίας.  
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 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπου αναλύθηκαν οι δράσεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών από τον αντιπρόεδρο 
και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας κ. Λαμπρινίδη.  

 Οι Περιφερειακοί Διευθυντές ακολούθως μετέβησαν στο Ευρωπαϊκό 
σχολείο, στο οποίο ενημερώθηκαν από τη διοίκηση για το εκπαιδευτικό σύστημα 
των Ε.Σ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σχολείο δυναμικότητας 2.500 μαθητών, 
300 εκπαιδευτικών με ωράριο λειτουργίας 08.15 έως 16.15. Μελετήθηκε το 
πρόγραμμα σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η αξιοποίηση των εργαστηρίων και 
δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα στην πράξη και όχι στη 
θεωρία.  

 Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται και στην Τεχνόπολη, την οποία 
επισκέφτηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές, όπου μέσα από την εναλλακτική 
εξερεύνηση και τη βιωματική μάθηση οι μαθητές μυούνται στην επιστήμη και την 
τεχνολογία. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε διαθέσιμες εκθέσεις 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα και παρακολούθηση πειραμάτων. 

 Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια πολύτιμη εμπειρία η οποία συνέβαλε  
σημαντικά στην ενημέρωσή μας εν όψει υλοποίησης αντίστοιχων εκπαιδευτικών 
μεθόδων στα πλαίσια του Νέου Σχολείου.    

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 


