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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

  

 

 

 

 

Ορισμός της κ. Μαριάμθης Κοταδάκη ως 

 Αμαπληρώτριας Προϊσταμέμης Επιστημομικής & Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης Δστικής Ελλάδας  
 
 

Ο Πεοιθεοειακόπ Διερθρμηήπ Εκπαίδερζηπ Δρηικήπ Ελλάδξπ κ. 

Παμαγιτηόπξρλξπ Γιώογξπ, με αθξομή ηημ παοαίηηζη ηηπ κ. Ελερθεοίαπ 

Κοξύπη για λόγξρπ ζρμηανιξδόηηζηπ, αμέθεζε ηημ άζκηζη καθηκόμητμ ηξρ 

Ποξυζηαμέμξρ Επιζηημξμικήπ & Παιδαγτγικήπ Καθξδήγηζηπ Δ/θμιαπ 

Εκπ/ζηπ Δρηικήπ Ελλάδαπ ζηημ κ. Μαοιάμθη Κξηαδάκη, ζςξλική ζύμβξρλξ 

ΠΕΟ6 (Αγγλικώμ). Σςεηικά με ηημ αμάληση ητμ καθηκόμητμ ηηπ κ. 

Κξηαδάκη ξ κ. Παμαγιτηόπξρλξπ δήλτζε: «Η ερζρμειδηζία ηηπ κ. Κξηαδάκη, 

η εκπαιδερηική ηηπ διαδοξμή και ηξ παιδαγτγικό ηηπ έογξ απξδεικμύξρμ ηη 

θεηική ηηπ ζρμβξλή ζηξ ςώοξ ηηπ εκπαίδερζηπ. Είμαι ζίγξροξπ, όηι και από 

ηη θέζη αρηή, θα αμηαπξκοιθεί πλήοτπ ζηα καθήκξμηά ηηπ. Εύςξμαι μα έςει 

δύμαμη, ργεία και καλή ζρμέςεια ζηξ έογξ ηηπ». 

 

Σσνοπτικό βιογραφικό της κ. Μαριάνθης Κοταδάκη 

 

Η Μαοιάμθη Κξηαδάκη γεμμήθηκε ζηημ Αθήμα ηξ 1961. Είμαι πηρςιξύςξπ ηξρ 

ημήμαηξπ Αγγλικήπ Γλώζζαπ και Φιλξλξγίαπ ηξρ Εθμικξύ και Καπξδιζηοιακξύ 

Παμεπιζηημίξρ Αθημώμ και κάηξςξπ Μεηαπηρςιακξύ Διπλώμαηξπ Ειδίκερζηπ 

ζηη διδακηική ηηπ Αγγλικήπ ηξρ Ελλημικξύ Αμξικηξύ Παμεπιζηημίξρ. Μεηά 



από διδακηική ρπηοεζία ζε ζηοαηιτηικέπ ζςξλέπ και ζςξλικέπ μξμάδεπ ηηπ 

δερηεοξβάθμιαπ εκπαίδερζηπ, επιλέςθηκε Σςξλική Σύμβξρλξπ ηηπ Αγγλικήπ 

Γλώζζαπ ηξ 2002 και ρπηοεηεί μ’ αρηήμ ηημ ιδιόηηηα τπ ζήμεοα με έδοα ηημ 

Πάηοα. Διαηέλεζε μέλξπ ηηπ διξικξύζαπ επιηοξπήπ ηξρ διεθμξύπ ξογαμιζμξύ 

ICC (European Language Network) για ηοία ςοόμια, μέλξπ ηηπ Κεμηοικήπ 

Επιηοξπήπ Ενεηάζετμ ηξρ Κοαηικξύ Πιζηξπξιηηικξύ Γλτζζξμάθειαπ και 

ζρμηξμίζηοια ηξρ Γοαθείξρ Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Παηοώμ. Έςει ζρμμεηάζςει τπ 

ειζηγήηοια ζε εθμικά και διεθμή ζρμέδοια καθώπ επίζηπ ζε Εροτπαυκά 

Ποξγοάμμαηα ηξρ Παιδαγτγικξύ Τμήμαηξπ ηξρ Παμεπιζηημίξρ Παηοώμ και 

ηξ 2006 βοαβεύηηκε με ηξ Εροτπαυκό Σήμα Γλτζζώμ τπ μέλξπ ηηπ 

επιζηημξμικήπ ξμάδαπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ «Η διδαζκαλία ηηπ ελλημικήπ τπ 

νέμηπ γλώζζαπ με ηη ςοήζη ητμ Νέτμ Τεςμξλξγιώμ: Έμα μξμηέλξ 

επιμξοθτηικξύ ποξγοάμμαηξπ για εκπαιδερηικξύπ». Είμαι επιμξοθώηοια ζηα 

Π.Ε.Κ. Παηοώμ και πξλλαπλαζιάζηοια ηξρ θεζμξύ ηξρ Κοαηικξύ 

Πιζηξπξιηηικξύ Γλτζζξμάθειαπ. Έςει δημξζιεύζει άοθοα ζε θέμαηα 

διδακηικήπ μεθξδξλξγίαπ ζε ειδικερμέμα επιζηημξμικά πεοιξδικά και έςει 

δημιξρογήζει ηλεκηοξμικό εκπαιδερηικό ρλικό και ηλεκηοξμικό επιζηημξμικό 

πεοιξδικό για εκπαιδερηικξύπ ηηπ Αγγλικήπ ηα ξπξία αμαοηώμηαι ζηξμ 

ιζηόηξπξρ (www.westenglish.weebly.com) και ηξ ιζηξλξγίξ 

(www.englishstaffroom.blogspot.com)  πξρ έςει δημιξρογήζει για ηιπ 

επιμξοθτηικέπ αμάγκεπ ητμ εκπαιδερηικώμ. 

 

http://www.westenglish.weebly.com/
http://www.englishstaffroom.blogspot.com/

