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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Το παρακάηω έγγραθο απεύθσνε ηο Περιθερειακό Τμήμα Βορείοσ Αιγαίοσ ηης Ένωζης
Τετνολόγων Δκπαιδεσηικών προς ηην Γιεσθύνηρια Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Χίοσ και
ζηοσς Γιεσθσνηές/ηριες ηων Γημόζιων Στολείων ηης Γεσηεροβάθμιας Δπαγγελμαηικής
Δκπαίδεσζης Χίοσ.

ΘΔΜΑ : ¨ Έθζεζε Έξγωλ & Γξάζεωλ ρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο Τ.ΠΑΙ.Θ. Υίνπ ¨
Η ρώξα καο, ε Διιάδα, δηάγεη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο από ηεο
ηδξύζεώο ηεο σο θξάηνο θαη ε νπνία εμειίρζεθε θαη εμειίζζεηαη επηδεηλνύκελε
θαζεκεξηλά πνιπεπίπεδα θαη πνιπκέησπα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ Έιιελα
πνιίηε. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη λα βάιιεηαη ην δεκόζην
ζρνιείν κε πξσηαγσληζηέο ηα δεκόζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ (Τ.ΠΑΙ.Θ.). Κξίλνληαο πσο:
Απμάλεηαη ε πνηόηεηα εθξνώλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε γλσζηηθή, ε
αλζξσπηζηηθή θαη θνηλσληθή ππνδνκή ησλ καζεηώλ καο, κέζσ ηεο νξζήο
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ζθνπνζηνρνζέηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ελόο έξγνπ, αιιά θαη κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο
ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο θαη ηεο νκαδηθόηεηαο, όηαλ ππάξρνπλ νη αλάινγεο
πξνθιήζεηο.
Οη καζεηέο/ηξηεο καο αλαηξνθνδνηνύληαη από ηελ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο γηα έλα
έξγν ή κηα άζθεζε πνπ θαηαθηνύλ γλσζηηθά,

ελώ θαηαβάινπλ πεξηζζόηεξε

πξνζπάζεηα, απνθηώληαο παξάιιεια θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, όηαλ
πξόθεηηαη λα ηελ εθζέζνπλ ζην επξύ θνηλό.
O/Η Δθπαηδεπηηθόο ηεο Γεκόζηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. ζην
Βόξεην Αηγαίν θαη εηδηθά ζηε Υίν, αλεμάξηεηα από ηνπο πνιηηηθνύο
εθπαηδεπηηθνύο ζρεδηαζκνύο, πξνζπαζεί λα ζηέθεη αηαιάληεπηα πξνζεισκέλνο
ζην ιεηηνύξγεκά ηνπ.
Σν Παξάξηεκα Υίνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Βνξείνπ Αηγαίνπ ηεο Έλσζεο
Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ έθιεηζε ηα 20 ρξόληα παξνπζίαο ηνπ ζηε Υίν.
Απνθαζίζακε λα ζαο πξνηείλνπκε:
Tελ πξαγκαηνπνίεζε έθζεζεο ζην Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Υίνπ
από 4-11 Απξηιίνπ 2014 κε ζπλδηνξγαλωηή ηελ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Υίνπ θαη ζέκα:
¨Έθζεζε Έξγωλ & Γξάζεωλ
ρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Τ.ΠΑΙ.Θ. Υίνπ¨
ηελ έθζεζε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ιάβνπλ κέξνο όια ηα δεκόζηα ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. ηνπ Γήκνπ Υίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα: .Δ.Κ. Υίνπ, 1Ο ΔΠΑ.Λ. Υίνπ, ΔΠΑ.Λ. Βξνληάδνπ, ΔΠΑ.Λ.
Καξδακύισλ, ΔΠΑ.Λ. Οηλνπζζώλ, ε ΔΠΑ.. Υίνπ θαη ην E.E.E.E.K Xίνπ, κε όινπο ηνπο
ηνκείο θαη ηηο εηδηθόηεηεο, πνπ ην επηζπκνύλ.
Σν πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο αθνξά επίδεημε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη
εμνπιηζκνύ, δνθίκηα ή πηλαθίδεο, έξγα αηνκηθά ή νκαδηθά, πξντόληα αιιά θαη δξάζεηο
ζρνιείσλ.
Σν εθηηζέκελν πιηθό ησλ ζρνιείσλ, όπνηαο κνξθήο επηιεγεί λα είλαη, ζα κεηαθεξζεί θαη
ζα εθηεζεί κε επζύλε ησλ ζρνιείσλ πξνζθνκίδνληαο έγθαηξα ό,ηη απαηηείηαη από
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πιηθνηερληθήο απόςεσο θαη ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ (πξνηδέθηνξεο, νζόλεο, ζξαλία, ραξηί
πεξηηπιίγκαηνο θιπ) γηα ηελ έθζεζή ηνπ.
Οη δηαζέζηκνη ρώξνη ζα είλαη ζην Οκήξεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Υίνπ, ην
ηζόγεην θαη ν 1νο όξνθνο.
Η πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί: ηελ Σεηάξηε 2-4-2014 (9:00-13:00
θαη 17:00-20:30), ηελ Πέκπηε 3-4-2014 (17:00-20:00) θαη ηελ Παξαζθεπή 4-4-2014 (9:0013:00)
Tα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Παξαζθεπή 4-4-2014 ην απόγεπκα
όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξάιιειε εθδήισζε απνλνκήο ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ ζε
δηαηειέζαληεο δηεπζπληέο ζε δεκόζηα ζρνιεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Υίνπ
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο πξώηνο απνινγηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ είθνζη εηώλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο

Υίνπ

ηνπ

Πεξηθεξεηαθνύ

Σκήκαηνο

ηεο

Έλσζεο

Σερλνιόγσλ

Δθπαηδεπηηθώλ Βνξείνπ Αηγαίνπ.
Η έθζεζε ζα παξακείλεη αλνηθηή ζύκθσλα κε ην αθόινπζν πξόγξακκα:
Παξαζθεπή 4-4-2014 (από ηα εγθαίληα – 20:30)
άββαην 5-4-2014 (9:00 – 13:00 & 17:00 – 20:30)
Κπξηαθή 6-4-2014 (18:00 – 22:00) (θαηά πάζα πηζαλόηεηα)
Σξίηε 8-4-2014 (9:00 – 13:00 & 17:00 – 20:30)
Σεηάξηε 9-4-2014 (9:00 – 13:00 & 17:00 – 20:30)
Πέκπηε 10-4-2014 (17:00 – 20:30)
Η έθζεζε ζα θιείζεη ηελ Πέκπηε 10-4-2014 ην απόγεπκα 20:30 θαη ην κάδεκα θαη ε
επηζηξνθή ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ ζηα ζρνιεία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 11-4-2014 από 09:00-13:00.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί νκαιά ε νξγάλσζε ηεο έθζεζεο παξαθαινύκε νη
δηεπζπληέο/ηξηεο ησλ αλσηέξσ ζρνιείσλ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ:
Να καο αλαθέξνπλ γξαπηώο, αλ ζπκκεηέρνπλ θαζώο θαη νλνκαζηηθά ηνπο ηνκείο
ηηο εηδηθόηεηεο, ηηο νκάδεο (καζεηέο, θαζεγεηέο) θαη ηα έξγα ή δξάζεηο πνπ ζα
εθηεζνύλ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ λα νξίζνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθό εθπξόζσπό ηνπο,
αλ δελ επηζπκνύλ νη ίδηνη, ππεύζπλν γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο έθζεζεο θαη λα
νξίζνπλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα είλαη βάξδηα ζην πξναλαθεξόκελν
πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο.
Να πξνζέιζνπλ νη ίδηνη ή θαη νη εθπξόζσπνί ηνπο ζηελ ζπλάληεζε πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 3 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 19:30 ζην Γξαθείν
θαζεγεηώλ ηεο ΔΠΑ.. Υίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ελδειερώο νη πξνηάζεηο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ρσξνζέηεζε θιπ.
Δπειπηζηώληαο ζε κηα άςνγε ζπλεξγαζία καδί ζαο, δεηνύκε ηελ ππνζηήξημε ηεο
πξόηαζήο καο, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλήζεσλ ππνζηήξημεο ηεο πξόηαζήο καο ζα
καο βξείηε άκεζα ζπκπαξαζηάηεο ζαο.
Με ηηκή
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Β.Α. ηεο Δ.Σ.Δ.
Κωλζηαληίλνο-Βίθηωξ Υαηδεζηακάηεο
ύκβνπινο ηαδηνδξνκίαο
Δθπαηδεπηηθόο Σερλνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
ΔΠΙΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΣΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX

site: http://users.sch.gr/convichat
e-mail: convichat@sch.gr

Κνηλνπνίεζε:
1. Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Οκεξνύπνιεο & Πξόεδξν ηεο
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο
Γήκνπ Υίνπ
2. Πξόεδξν Δληαίσλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ
Γήκνπ Υίνπ
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