Πάτρα 28/06/11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σσγταρεηήρηο Μήκσμα
ηοσ Περηθερεηαθού Δ/κηή Π/ζμηας & Δ/ζμηας Γθπ/ζες Δσηηθής Γιιάδας
θ. Πακαγηωηόποσιοσ Γηώργοσ γηα ηε βράβεσζε ηωκ ζτοιείωκ ηες
περηθέρεηας ηες Δσηηθής Γιιάδας ποσ δηαθρίζεθακ ζηα πιαίζηα ηοσ
ζεζμού «Αρηζηεία θαη Καηκοηομία ζηεκ Γθπαίδεσζε 2011»

Η βνάβεοζε από ηεκ Κεκηνηθή Γπηηνμπή Αλημιόγεζεξ ημο
«Θεζμμύ Ανηζηείαξ θαη Ακάδεηλεξ Καιώκ Πναθηηθώκ ζηεκ
Πνςημβάζμηα θαη Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε»
1.

ημο

2/ζέζηοσ

Πεηραμαηηθού

Δεμοηηθού

Στοιείοσ

Παηρώκ, θαη ηςκ εθπαηδεοηηθώκ Φωηεηκής Μάκε θαη Ακαζηαζίοσ
Δρογγίηε γηα ημ ένγμ ημοξ «Οη Νέεξ Τεπκμιμγίεξ ζημ Οιηγμζέζημ
Σπμιείμ- Ο Υπμιμγηζηήξ ΦΟ1 ΟLPC θαη ημ Γιεύζενμ Λμγηζμηθό –
Τειεθπαίδεοζε (Τμ πνόγναμμα ΟΙΚΑΔΓ)»,
2. ημο 3/ζέζηοσ Γηδηθού Δεμοηηθού Στοιείοσ Κωθώκ –
Βαρήθοωκ

Παηρώκ, θαη

ηςκ εθπαηδεοηηθώκ Νηθοιοπούιοσ

Αγγειηθή θαη Κσρηαθοπούιοσ Αζακαζία γηα ηε ζομμεημπή ημοξ ζημ
«πνόγναμμα EDUTUBEPLUS», θαη
3. ημο 11οσ ΓΓΛ Παηρώκ θαη ημο Πεηραμαηηθού Γσμκαζίοσ
ηοσ Πακεπηζηεμίοσ Παηρώκ, θαη ηςκ εθπαηδεοηηθώκ Χαρδαιούπα
Ιωάκκα θαη Χαηδεακηωκίοσ Πακαγηώηε γηα ημ ένγμ ημοξ «Η
Πενηπέηεηα ηεξ Γιεοζενίαξ- The Adventure of Freedom», ηεκ

Πέμπηε 23 Ιμύκε 2011, ζηεκ Κεκηνηθή Υπενεζία ημο Υπμονγείμο
Παηδείαξ, Δηα Βίμο Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ, ακαδεηθκύεη ημκ
πμιοδηάζηαημ νόιμ ημο δεμμζίμο ζπμιείμο θαη απμηοπώκεη ημ
ζηίγμα ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ θαηκμημμίαξ πμο ημ δηαθνίκεη.
Ο θ. Πακαγηςηόπμοιμξ δήιςζε ζπεηηθά με ηε βνάβεοζε ηςκ
ζπμιείςκ όηη: «ε οιμπμίεζε πμημηηθώκ εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ
απμηειεί δείγμα θαιήξ πναθηηθήξ, πνμάγμκηαξ με επμηθμδμμεηηθό
ηνόπμ ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία ζημ ζπμιείμ ημο ζήμενα.
Οθείιμοκ κα θαηέπμοκ μείδμκα ζέζε, δηόηη ζομβάιιμοκ ζηεκ
πναγμαημπμίεζε εθπαηδεοηηθώκ δνάζεςκ, πμο ακάγμοκ ημ ζπμιείμ
ςξ

παναδεηγμαηηθό

θμνέα

οιμπμίεζεξ

νεληθέιεοζςκ

δναζηενημηήηςκ. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ απμηειμύκ μδμδείθηε γηα
ακμηθηέξ, εοέιηθηεξ, ζοιιμγηθέξ θαη πμιοπμιηηηζμηθέξ δνάζεηξ,
πμο ζομβάιιμοκ ζηεκ ακαγςγή ηεξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ, ζηε
δηεύνοκζε ηςκ μαζεζηαθώκ μνηδόκηςκ θαη ζηεκ πνμώζεζε ηεξ
ζοκενγαζίαξ μέζς ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ. Σηεκ επμπή ημο Νέμο
Σπμιείμο,

ε

ζομμεημπή

ηεξ

εθπαηδεοηηθήξ

θμηκόηεηαξ

ζε

δηαγςκηζμμύξ ανηζηείαξ θαη θαηκμημμίαξ εθθνάδεη ημ ενεοκεηηθό
πκεύμα ηςκ εθπαηδεοηηθώκ, θαζώξ οπενβαίκμοκ ηα όνηα ηεξ
θιεηζηήξ ζπμιηθήξ ηάλεξ θαη αλημπμημύκ ηε δεμημονγηθή θαη
θνηηηθή ζθέρε.
Γθθνάδς ηα ζενμά θαη εηιηθνηκή ζογπανεηήνηά μμο ζε όιμοξ
ημοξ

εθπαηδεοηηθμύξ

πμο

εθπνμζώπεζακ

επάληα

ηεκ

Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Π/ζμηαξ & Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοηηθήξ
Γιιάδαξ, ηίμεζακ ηεκ εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα ημο ηόπμο μαξ θαη
εδναίςζακ πμιύηημε παναθαηαζήθε γηα μειιμκηηθέξ ακάιμγεξ
δναζηενηόηεηεξ. Γύπμμαη ε εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα κα παναθηκεζεί
από ημ πανάδεηγμα ηςκ εκ ιόγς ζπμιηθώκ μμκάδςκ θαη κα ζειήζεη
από ηεκ ενπόμεκε ζπμιηθή πνμκηά κα πενηδηαβεί ηα δεμημονγηθά
μμκμπάηηα ηεξ θαηκμημμίαξ».

