
Θεοφιλέστατε, κυρία  υφυπουργέ, κ. Κόρτε, κ. Ντρούτσα ,κ. Παπακυριακού,μέλη του Δ.Σ.  

, εκλεκτοί προσκεκλημμένοι 

όπως όλοι και όλες γνωρίζετε η εκδήλωσή μας αφορά  την ΕυρωπαΪκη Εβδομάδα 

Επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαικής Επιτροπής  

Φέτος  η Τρίτη κατά σειρά εβδομάδα ,θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη,  από τις 5 έως τις 9 

Νοεμβρίου 2018 

Με το σύνθημα «Ανακαλύψτε το ταλέντο σας», χιλιάδες νέοι και νέες  σε  όλη την Ευρώπη 

θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που  τους δίνει η 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία  

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας, τα  κράτη μέλη φιλοξενούν εναρκτήριες 

εκδηλώσεις  και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Παιδείας που επέλεξε  να γίνει η 

ελληνική εναρκτήρια εκδήλωση στην Σιβιτανίδειο.  

Την Σιβιτανίδειο που το 2019 συμπληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας.  

Βέβαια,  η ιστορία της τυπικά ξεκινάει το 1921 με το άνοιγμα της διαθήκης του εξ 

Αλεξανδρείας Βασίλειου Σιβιτανίδη που κληροδότησε την τεράστια περιουσία του στο 

Δημόσιο με σκοπό να ιδρυθεί  μία Σχολή Επαγγελμάτων και Τεχνών ευρωπαικών  

προδιαγραφών 

Η ίδρυσή της όπως και άλλων παρεμφερών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , εκείνη την περίοδο 

σηματοδότησε  το πέρασμα από την εποχή  που ο παραγιός προσπαθούσε να κλέψει γνώση 

και δεξιότητες από τον μάστορα για να τον αντικαταστήσει αργότερα στο επάγγελμα στην 

εποχή  της τυπικής και οργανωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης .  

Το θέμα της Τεχνικής Εκπαίδευσης  επηρεάζεται από τις αντιλήψεις της κάθε εποχής περί 

εκπαίδευσης  ενώ  η ΕΕΚ καλείται να καλύψει πολύπλοκες, πολυδιάστατες και καμιά φορά 

αντιφατικές ανάγκες της κοινωνίας, όπως διατυπώνονται από γονείς, μαθητές και 

μαθήτριες,  εκπαιδευτικούς και στελέχη της  εκπαίδευσης ή της αγοράς 

Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία του χαιρετισμού μου, να αναφερθώ (ελπίζω με συντομία) 

στις  προσπάθειες που κάνει  η Σχολή μας για να προωθήσει την Επαγγελματική  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Η Σιβιτανίδειος  συνεχώς αναζητά, σχεδιάζει και υλοποιεί δραστηριότητες  οι οποίες 

προσφέρουν στους μαθητές της τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για 

την επαγγελματική τους αποκατάσταση, τους δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 

ταλέντα τους αλλά και  να έχουν συμμετοχή στα κοινά και στον δημόσιο λόγο ώστε  

τελειώνοντας την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να είναι ολοκληρωμένοι πολίτες 

                Παράλληλα και αναγνωρίζοντας ότι η ακαδημαϊκή ετοιμότητα των μαθητών και 

μαθητριών  δεν αρκεί (όπως  γνωρίζουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ)  

επιδιώκει  την  ανάπτυξη ικανοτήτων  που απαιτούνται στους χώρους εργασίας 

(επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, λήψη 

αποφασεων κλπ) Έτσι , στηρίζει την   μαθητεία , τη μάθηση δηλ. και στον χώρο 



εργασίας που διευκολύνει   τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 

στηρίζει το πρόγραμμα ΜΝΑΕ από την πιλοτική του  εφαρμογή καθώς και 

συνδεδεμένες με αυτό  δράσεις, πχ. παιδαγωγική FREINET, θεσμός σύμβουλου 

καθηγητή και συνεχώς στοχεύει σε συμπράξεις  με φορείς έτσι ώστε οι μαθητές 

της  να παρακολουθούν  τις νέες εξελίξεις και  να προσαρμόζουν τις 

επαγγελματικές δεξιότητές τους 

                 Ιδιαίτερη έμφαση  δίνεται στο κομμάτι της κινητικότητας κατά τη διάρκεια της 

μάθησης στο σχολείο στα πλαίσια του Erasmus+ (ΚΑ1). Από τον Ιανουάριο του 

2017 έχει απονεμηθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή ο χάρτης κινητικότητας του 

προγράμματος ERASMUS που απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους 

αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας. 

Από τους 15.000 και πλέον Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα ERASMUS+ σε μόλις 100 έχει απονεμηθεί ο χάρτης κινητικότητας και 

από αυτούς τους 100 μόλις 9 είναι Ελληνικοί ανάμεσα στους οποίους και η 

Σιβιτανίδειος Σχολή.  

Τον τελευταίο όμως χρόνο, προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα. και συμμετέχουμε 

για πρώτη φορά στη Βασική Δράση 3 (KA3) του ERASMUS+ που υποστηρίζει τις 

μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών στην  επαγγελμταική 

εκπαιδευση και κατάρτιση. Το έργο το οποίο η Σιβιτανίδειος σχεδίασε, υπέβαλε 

και κατέχει το ρόλο του Επικεφαλής εταίρου (Lead Partner) , αφορά στη σχεδίαση 

ενός διακρατικού Προγράμματος με στόχο την δημιουργία ενός κοινού 

συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιπέδου 5 της ειδικότητας του 

αλουμινοκατασκευαστή,  

Επίσης η Σιβιτανίδειος συμμετέχει ως Partner στην  στρατηγική σύμπραξη ΚΑ2 με 

στόχο την υλοποίηση προγράμματος με θέμα " GREENING VET/Η Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και οι δεξιοτητες στην Αειφορία¨ και  μέσω του 

ΚΕΔΙΒΙΜ  πάλι ως εταίρος στην στρατηγική σύμπραξη ΚΑ2 με θέμα «Σημαντικές 

Επιδράσεις στις αποφάσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας» 

 Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και καλως ήρθατε στη Σιβιτανίδειο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


