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∆ελτίο Τύπου  

Συμμετοχή του Περιφερειακού ∆/ντή κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου στην 

ημερίδα της Εστίας Επιστημών Πατρών 

 

 

 Η Εστία Επιστημών Πατρών και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας χθες 1 

∆εκέμβρη 2010 συνδιοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Οι 

μαθησιακές δραστηριότητες της Εστίας Επιστημών Πατρών». Στα πλαίσια 

αυτής της συνδιοργάνωσης παραβρέθηκε στην Εστία Επιστημών Πατρών ο 

Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης κ.Παναγιωτόπουλος Γιώργος και η 

Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆/θμιας Εκπ/σης 

κ. Κρούπη- Κολώνα Ελευθερία όπου μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Πατρών κ. Πνευματικό Σπύρο, ο οποίος είναι ο Συντονιστής του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδείας των Επιστημών είχαν την 

ευκαιρία να προβάλουν το έργο της Εστίας, η οποία διαθέτει εξαιρετικές 

εγκαταστάσεις, άρτιο επιστημονικό εξοπλισμό και διαδραστικά εκθέματα που 

όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους αξίζει να επισκεφτούν.  Με 

την πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάζεται ένας κύκλος συνεργασίας μεταξύ των 



δύο φορέων, που θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες στον 

χώρο της Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ.Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Είχα την 

ευκαιρία να ξεναγηθώ σε ένα χώρο όπου ενισχύεται η βιωματική μάθηση στα 

πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης. Ένας χώρος που ενισχύει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, ο οποίος πλέον δεν περιορίζεται στην 

απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, γίνεται ρόλος συμβουλευτικός, 

συνεργατικός, ερευνητικός, παρωθητικός στην κοινωνικογνωστική περιπέτεια 

των μαθητών. Το ρόλο αυτό του εκπαιδευτικού έρχεται να ενισχύσουν οι 

δραστηριότητές της Εστίας Επιστημών Πατρών, που συμπληρώνουν την 

παρεχόμενη κλασική εκπαίδευση των μαθητών στα πλαίσια διδακτικών 

δραστηριοτήτων στους τομείς των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της 

Φυσικής. Αξίζει επίσης, να αναφέρω ότι στα πλαίσια της  συνάντηση μου με 

τον κ. Πνευματικό είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε 

θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινός 

τόπος και συναντίληψη για τα ζητήματα της Παιδείας και μπορέσαμε να 

εγκαινιάσουμε μια νέα μορφή συνεργασίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Εκπαίδευσης με την Εστία Επιστημών Πατρών. Νιώθω ιδιαίτερα 

ικανοποιημένος για το πλαίσιο της συνεργασίας μας, η οποία μπορεί να 

εξελιχθεί και να εξειδικευθεί σε στοχευόμενες δραστηριότητες με τα σχολεία 

της ∆/θμιας και Π/θμιας Εκπ/σης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι 

πρωτοβουλίες αυτού του τύπου εκφράζουν την βούληση του Υπουργείου 

Παιδείας και της ιδίας της κας ∆ιαμαντοπούλου, για την δημιουργία μιας νέας 

εποχής στα θέματα παιδείας». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι την εν λόγω Εστία Επιστημών επισκέφθηκαν και 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας εκτός από 

εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές σχολικών μονάδων 

της περιφέρεια μας  και αντιπρόσωποι από γαλλικά σχολεία.  
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