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Γεληίο Τύπος
Τελ Παξαζθεπή 23 Οθη. 2015 θαη ψξα 18:00 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ιήμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δπηθαηξνπνίεζεο Γλψζεσλ Απνθνίησλ (ΠΔΓΑ) κε ηίηιν 'Σχεδιαζμός
και Τεχνολογία Ξύλου & Επίπλου', πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή εθδήισζε ζην
ακθηζέαηξν ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνχ θαη Τερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ηνπ ΤΔΙ
ΘΔΣΣΑΛΙΑΣ, ζηελ Καξδίηζα.
Σην 1ν κέξνο ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε Ηκεξίδα κε ζέκα "Η αναγκαιόηηηα
επικαιποποίηζηρ γνώζεων ζηη ζύγσπονη εποσή".
Ο θ. Καπαζηεπγίος Σωηήπιορ (Καζεγεηήο ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο θαη Δπηζηεκνληθφο
Υπεχζπλνο ηνπ ΠΔΓΑ) αλέπηπμε ην ζέκα «Η πινπνίεζε ηνπ ΠΔΓΑ Σρεδηαζκφο θαη
Τερλνινγία Ξχινπ - Δπίπινπ». Σπγθεθξηκέλα, παξνπζίαζε ηνπο ζηφρνπο, ηελ πνξεία
πινπνίεζεο θαζψο θαη ηα αδχλακα θαη δπλαηά «ζεκεία» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τέινο,
αλαθέξζεθε ζηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία κειινληηθή πξνζπάζεηα
πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο, ζην Τκήκα Σρεδηαζκνχ θαη
Τερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο.
Ο θ. Βπασνάκηρ Μισαήλ (Αλαπι. Καζεγεηήο ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο, Αληηπξφεδξνο ηνπ
ΤΔΙ Θεζζαιίαο θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ ηνπ ΤΔΙ
Θεζζαιίαο), αλέπηπμε ην ζέκα «Η αλαγθαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο γλψζεσλ θαη ην
ΤΔΙ Θεζζαιίαο». Σπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξε: «Τν ΤΔΙ Θεζζαιίαο
απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1983 απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αλψηαηε αθαδεκατθή
κνλάδα πξνψζεζεο ηεο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Σην
ΤΔΙ θνηηνχλ πάλσ απφ 20.000 θνηηεηέο (ην δεχηεξν ζηε ρψξα) θαη ππεξεηνχλ άλσ
ησλ 140 θαζεγεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Σπληαπηηζκέλν κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηε
δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ην ΤΔΙ Θεζζαιίαο εθπνλεί πιήζνο εξεπλεηηθψλ θαη
αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο θαηεπζχλζεηο απηέο. Δηδηθφηεξα, ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα ιεηηνπξγνχλ 5 απηνδχλακα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ελψ έρεη εγθξηζεί
ε ιεηηνπξγία άιισλ 5. Δπηπιένλ πινπνηνχληαη άλσ ησλ 35 πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 8 πεξίπνπ εθαη. επξψ, κε ζεκαληηθφ
κεξίδην απηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Σηελ θαηεγνξία απηή
ππάγνληαη ηα 5 Πξνγξάκκαηα Δπηθαηξνπνίεζεο Γλψζεσλ Απνθνίησλ (ΠΔΓΑ)
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 360.000 €. Η ηεξάζηηα επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ, ε ζέιεζε ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο λα εληζρχζεη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, νη
απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο καο θαη νη επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ησλ
απνθνίησλ καο, απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο ζπλέρηζεο απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο, ψζηε ε ζπκβνιή ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο
αιιά θαη ηεο ρψξαο λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή».

Ο θ. Βένηζαρ Γημήηπιορ (Καζεγεηήο ηνπ ΤΔΙ Θεζζαιίαο, Δπηζηεκνληθφο
Γηεπζπληήο ηνπ ΙΓΒΔ Θεζζαιίαο), αλέπηπμε ην ζέκα "Τν ζήκεξα θαη ην αχξην ζηε
δηα βίνπ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηα ΤΔΙ". Σπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξε:
«Η γλψζε θαη ε ηερλνινγία αλαλεψλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ν θάζε
εξγαδφκελνο πξέπεη λα αλαλεψζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ είηε πξνζσπηθά
είηε κέζσ ηνπ εξγνδφηε ηνπ γηα ιφγνπο βηνπνξηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο. Η ΓΒΔ
απεπζχλεηαη κέζσ Ιλζηηηνχησλ ηνπ ΥΠΔΘ ζε Γήκνπο, ηδηψηεο θαη ΑΔΙ. Σηα ΑΔΙ
δηαηεξείηαη κία αλεμαξηεζία ζηα ΙΓΒΔ. Τν ΤΔΙ Θεζζαιίαο πινπνηεί 13 εγθεθξηκέλα
Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ΠΔΓΑ Πξνγξάκκαηα ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο κε επηηπρία.
Απφ απηά ηα 3 πξνγξάκκαηα έρνπλ «ηξέμεη» πνιιέο θνξέο, ελψ ηεινχλ ζε αλακνλή
εθηέιεζεο πεξί ηα 4 πξνγξάκκαηα ΓΒΔ. Έλα λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα δψζεη
κεγαιχηεξε πλνή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ Δπηζηεκφλσλ. Η
ζεζκνζέηεζε ηεο ΓΒΔ Σρνιήο ζα αλαβαζκίζεη νξγαλσηηθά ηα ΓΒΔ Πξνγξάκκαηα.
Τν ΤΔΙ Θεζζαιίαο δίλεη ην παξφλ ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο θαη
ηεο ρψξαο καο».
Ο θ. Ανηωνίος Ηλίαρ (Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔ Καξδίηζαο), αλέπηπμε ην ζέκα «Η
δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο». Σπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ
άιισλ αλέθεξε: «Πξέπεη λα αλαπηχμνπκε ηηο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηα Αλψηαηα Ιδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αμηφινγνπ δπλακηθνχ πνπ
δηαζέηνπλ. Να δηαζθαιίζνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ζα ζεκάλεη θαιχηεξεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη πςειφηεξεο απνδνρέο. Οη επνρέο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο. Η ηνπηθή
θνηλσλία είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαθπιάμεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ
Τξηηνβάζκησλ Σρνιψλ ζην λνκφ καο. Να αλαδείμεη ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ
επηηπγράλεηαη εδψ θαη λα βνεζήζεη ηνπο πηπρηνχρνπο ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά
ηελ απνθνίηεζή ηνπο».
Ο θ. Ξανθάκορ Ηλίαρ (Γεληθφο Γξακκαηέαο Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Τνπξηζκνχ) ζηελ νκηιία ηνπ, αθνχ ζεξκά ζπλεράξε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Τκήκαηνο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ απηή, αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ έξγσλ
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη εηδηθά απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔΓΑ, πνπ
βνεζνχλ πνιχ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά θαη απηφ είλαη
θάηη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηνπ μχινπ θαη
ηνπ επίπινπ. Τφληζε φηη κέλεη εληππσζηαζκέλνο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ππνδνκέο
θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζπλάληεζε εδψ ζηελ Καξδίηζα, εηδηθά ζην ηκήκα ΤΔΙ
Σρεδηαζκνχ θαη Τερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, θαη παξακέλεη ζηε δηάζεζή ηνπ λα
βνεζήζεη ζε ζέκαηα ηερληθά.
Σην 2ν κέξνο ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνλνκή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ
ζηνπο 51 επηηπρφληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη επηηπρφληεο ήηαλ νη αθφινπζνη:
Αξγχξεο Βαζίιεηνο, Βαξειά Σηαπξνχια, Βαζίινγινπ Βαζίιεηνο, Γαιαγάια
Αλαζηαζία, Γηαλλέινπ Μαξία, Γθαλάθε Κσλζηαληίλα-Δηξήλε, Γξεγνξάθε Αζαλαζία
-Δηξήλε, Καιαληδή Αηθαηεξίλε, Καιιηβσθάο Παλαγήο, Καιηζάο Σσηήξηνο,
Τζηαληάθεο Αζαλάζηνο, Καπλνχηδεο Μηραήι, Καηζάλνπ Διέλε, Καηζαξφο
Δπάγγεινο, Κνιιάηνπ Άλλα-Μαξία, Κνληαθηζήο Αζαλάζηνο, Κφληνπ Μαξία,
Λαζεζησηάθε Λακπξηλή, Μαγγίλαο Γεκήηξηνο, Μάλδξνπ Φξχζα, Μαζηξνγηψξγνο
Αζαλάζηνο, Νηηφ Σεβαζηή, Μαπξαληδάο Φψηηνο, Μέιινπ Μπξζίλε, Μπαθαξνχ
Μαξία, Μέιινο Γεκήηξηνο, Νηθνιαθάθνο Μηιηηάδεο, Αξγπξφπνπινο Κσλ/λνο,
Ηιεθηξίδνπ Κσλ/λα, Μνπζηιφπνπινο Κσλ/λνο, Μνπζνχιεο Γεκήηξηνο, Μπαθξαηζά

Μαξία, Μπαξνχηαο Γεκήηξηνο, Μπνπληφινπ Μπξηψ, Μπξάρνο Γξεγφξηνο, Νένπ
Μαξίλα, Νηδάκε Μαξία-Άλλα, Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Παπατσάλλνπ Ισάλλεο,
Παζραιίδνπ Γεσξγία, Πεηεηλάξα Δπαγγειία, Πιαθηά Νίθε, Πνπξλάδε Αηθαηεξίλε,
Σαθειιαξίνπ Δπάγγεινο, Σηεξγηνχιε Δπαλζία, Τζηψιεο Κσλ/λνο, Φεξθπξή Σσηεξία,
Φηιίππνπ Βαζίιεηνο, Καξξά Ηιηάλα, Καθαξγηάο Αζαλάζηνο θαη Κνηξψηζηνπ
Αηθαηεξίλε.
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