
 

Πάτρα 31/8/2011 

 

                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

                            ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

  

Τμπμζέηεζε ημο Πενηθενεηαθμφ Δηεοζοκηή Εθπαίδεοζεξ Δοη. Ειιάδαξ θ. 

Γ. Πακαγηςηυπμοιμο ζε εκεμενςηηθέξ ζοκακηήζεηξ με ημοξ Δηεοζοκηέξ 

ζπμιηθχκ μμκάδςκ Π & Δ/ ζμηαξ Εθπαίδεοζεξ ηςκ Ν. Ηιείαξ θαη 

Απαΐαξ ηε Δεοηένα 29/8/2011 θαη ηεκ Τεηάνηε 31/8/2011 ακηίζημηπα  

 

Ο Πενηθενεηαθόξ Δηεοζοκηήξ Π/ζμηαξ θαη Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ 

Γιιάδαξ θ. Γηώνγμξ Πακαγηωηόπμοιμξ έιαβε μένμξ ζε εκεμενωηηθέξ 

ζοκακηήζεηξ με ζέμα: “Ο νόιμξ ημο Δηεοζοκηή ζημ Σύγπνμκμ Σπμιείμ” ηε 

Δεοηένα 29 Αογμύζημο 2011 ζημκ Πύνγμ Ειείαξ θαη ηεκ Τεηάνηε 31 

Αογμύζημο 2011 ζηεκ Πάηνα.  

Σηηξ ζοκακηήζεηξ ζημκ Πύνγμ, ζηεκ μπμία ήηακ πνμζθεθιεμέκμη μη Σπμιηθμί 

Σύμβμοιμη θαζώξ θαη μη Δηεοζοκηέξ ηωκ ζπμιηθώκ μμκάδωκ Π & Δ/ζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ ηεξ πενηθενεηαθήξ εκόηεηαξ Ειείαξ, ημπμζεηήζεθακ, πένακ ημο 

θ. Πακαγηωηόπμοιμο, μη Δηεοζοκηέξ Γθπαίδεοζεξ Π & Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ θ. 

Δ. Βμονιμύμε θαη θ. Γ. Βέκδναξ ακηίζημηπα. Σοκάμα, εηζήγεζε 

πναγμαημπμίεζακ μη ακαπιενωηέξ Πνμϊζηάμεκμη Γπηζηεμμκηθήξ θαη 

Παηδαγωγηθήξ Ηαζμδήγεζεξ Δοη. Γιιάδμξ μ θ. Θ. Μπανήξ γηα ηεκ Π/ζμηα 



Γθπ/ζε θαη ε θ. Μ. Ημηαδάθε γηα ηε Δ/ζμηα Γθπ/ζε ακηίζημηπα, θαζώξ θαη μ 

Ακηηδήμανπμξ Πύνγμο θ. Ζ. Πακαγόπμοιμξ. 

Σηηξ ζοκακηήζεηξ ζηεκ Πάηνα, ζηεκ μπμία ήηακ πνμζθεθιεμέκμη μη Σπμιηθμί 

Σύμβμοιμη θαζώξ θαη μη Δηεοζοκηέξ ηωκ ζπμιηθώκ μμκάδωκ Π & Δ/ζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ ηεξ πενηθενεηαθήξ εκόηεηαξ Απαΐαξ, ημπμζεηήζεθακ, πένακ 

ημο θ. Πακαγηωηόπμοιμο, μη Δηεοζοκηέξ Γθπαίδεοζεξ Π & Δ/ζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ θ. Β. Φμκδνμγηάκκεξ θαη θ. Γ. Πηεννή ακηίζημηπα. Σοκάμα, 

εηζήγεζε πναγμαημπμίεζακ μη ακαπιενωηέξ Πνμϊζηάμεκμη Γπηζηεμμκηθήξ θαη 

Παηδαγωγηθήξ Ηαζμδήγεζεξ Δοη. Γιιάδμξ μ θ. Θ. Μπανήξ γηα ηεκ Π/ζμηα 

Γθπ/ζε θαη ε θ. Μ. Ημηαδάθε γηα ηε Δ/ζμηα Γθπ/ζε ακηίζημηπα, ε θ. Α. 

Πακαγμπμύιμο, Πνμϊζηαμέκε Γθπαηδεοηηθώκ Θεμάηωκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, ε 

θ. Γ. Γηακκμπμύιμο, Πνμϊζηαμέκε Δημηθεηηθώκ Θεμάηωκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, μ 

θ. Ζ. Γμονδμύιεξ, Γθπαηδεοηηθόξ ΠΓ19 απμζπαζμέκμξ ζηε Δ/κζε Δ/ζμηαξ 

Γθπ/ζεξ, θαζώξ θαη μ Ακηηδήμανπμξ Πάηναξ θ. Α. Φίιηαξ. 

Ε ημπμζέηεζε ημο θ. Πακαγηωηόπμοιμο με ζέμα: «Ο πμιοδηάζηαημξ νυιμξ 

ημο Δηεοζοκηή ζημ ζφγπνμκμ ζπμιείμ» είκαη ε αθόιμοζε: 

Αγαπεημί ζοκάδειθμη, 

Ηαηανπάξ ζα ήζεια κα ζαξ ζογπανώ όιμοξ θαη κα ζαξ εοπεζώ Ηαιή Δύκαμε 

ζημ ηεηναεηέξ ένγμ πμο θιεζήθαηε κα ηειέζεηε ύζηενα από ηε δηαδηθαζία 

επηιμγήξ πμο ιάβαηε μένμξ. Θεωνώ όηη επηιέπζεθακ μη ηθακόηενμη θαη άνα μη 

πημ ακαγθαίμη, έηζη ώζηε ε κέα ζπμιηθή πνμκηά κα λεθηκήζεη με ηηξ θαιύηενεξ 

πνμϋπμζέζεηξ. Ε εθπαίδεοζε πνεηάδεηαη πμημηηθή ακαβάζμηζε θαη αοηό 

οιμπμηείηαη θαη μέζα από ηα ζηειέπε ηεξ, δειαδή μέζα απυ εζάξ, πμο ζα 

έπεηε ηεκ εοζύκε ηεξ ιεηημονγίαξ ηωκ ζπμιηθώκ μμκάδωκ.  

Τα ζπμιεία ζηε ζύγπνμκε θμηκωκηθή πναγμαηηθόηεηα θαιμύκηαη κα 

δηαδναμαηίζμοκ θαζμνηζηηθό νόιμ θαη κα πνμζανμμζημύκ ζηηξ θμηκςκηθέξ, 

μηθμκμμηθέξ θαη πμιηηηζηηθέξ αιιαγέξ, μη μπμίεξ ηειμύκηαη με ναγδαίμ νοζμό. 

Τμ ζπμιείμ είκαη θμηκωκηθόξ ζεζμόξ θαη ωξ ηέημημξ απανηίδεηαη από μέιε, 



πμο ακ δεκ είκαη δηαηεζεημέκα, απμθαζηζμέκα θαη ηθακά κα πνμζανμμζημύκ 

ζηηξ αιιαγέξ, δε ζα είκαη ζε ζέζε κα ακηαπμθνηζμύκ ζηηξ πνμθιήζεηξ αοηέξ. 

Τα μέιε πμο θαιμύκηαη κα είκαη εοέιηθηα θαη κα δνάζμοκ μεηαζπεμαηηζηηθά, 

δεκ είκαη άιια από ΓΣΑΣ.  

Σηεκ ειιεκηθή πναγμαηηθόηεηα θαη μπνμξ ζηα κέα δεδμμέκα ημο ζύγπνμκμο 

Σπμιείμο, μ δηεοζοκηήξ είκαη ημ άημμμ πμο βνίζθεηαη ζε θαίνηα ζέζε θαη 

θναηά ημ θιεηδί ηεξ επηηοπίαξ ακαθμνηθά με ηε δηαπείνηζε ηςκ ζοκεπχκ 

αιιαγχκ, ηόζμ ζημ πώνμ ηεξ εθπαίδεοζεξ όζμ θαη ζημκ εονύηενμ 

θμηκωκηθμπμιηηηθό πώνμ. Γίκαη αοηόξ, δειαδή, πμο μπμνεί κα ζομβάιεη 

μοζηαζηηθά ζηεκ επηηοπή οιμπμίεζε ηςκ αιιαγχκ αιιά θαη ηεξ 

απμννυθεζεξ ηςκ θμηκςκηθχκ θναδαζμχκ. Γηα ημοξ πνμακαθενόμεκμοξ 

ιόγμοξ, μ δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο, ημο μπμίμο μ νυιμξ είκαη πμιφπιεονμξ, 

απαηηείηαη υπη μυκμ κα είκαη θάημπμξ γκχζεςκ ζπεηηθχκ με ηε δημίθεζε, 

αιιά πνέπεη κα δηαθνίκεηαη ζοκάμα από εγεηηθέξ ηθακυηεηεξ θαη δεληυηεηεξ, 

ώζηε κα ακηαπμθνίκεηαη απμηειεζμαηηθά θαη με εοέιηθημ ηνόπμ ζηηξ 

απαηηήζεηξ θαη ζηηξ πνμθιήζεηξ πμο πανμοζηάδμκηαη ζηε ζπμιηθή μμκάδα. Πημ 

ζογθεθνημέκα, μ νόιμξ ζαξ είκαη δημηθεηηθυξ, ζοκημκηζηηθυξ, επηζηεμμκηθυξ, 

παηδαγςγηθυξ, θαζμδεγεηηθυξ θαη θμηκςκηθμπμιηηηζηηθυξ. 

    Ε ζέζε ημο δηεοζοκηή είκαη δωηηθήξ ζεμαζίαξ γηα ηεκ εύνοζμε ιεηημονγία ηεξ 

ζπμιηθήξ μμκάδαξ, θαζώξ είκαη ζηεκά ζοκδεδεμέκε με θαζήθμκηα θαη 

ανμμδηόηεηεξ, πμο ακαθένμκηαη ηόζμ ζημ εζωηενηθό όζμ θαη ζημ ελωηενηθό 

πενηβάιιμκ ημο ζπμιείμο. Ε ζέζε ημο δηεοζοκηή, όπωξ πνμακέθενα, είκαη 

πμιοδηάζηαηε θαη ζύκζεηε γηαηί απαηηεί ηεκ ακάιερε πμιιαπιχκ 

θαζεθυκηςκ, θάπμηα από ηα μπμία ζπεηίδμκηαη με ηε δηαπείνηζε  ημο 

ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ θαη θάπμηα άιια με ημ θμηκςκηθυ πενηβάιιμκ ηεξ 

ζπμιηθήξ μμκάδαξ θαη με ηε δεμημονγία θαηάιιειμο ροπμιμγηθμφ θιίμαημξ.  

 

Ο νόιμξ ζαξ, ιμηπόκ, ωξ δηεοζοκηή ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ ζηεκ μπμία 

θαιείζηε κα ακαιάβεηε θαζήθμκηα, είκαη κα θαζμδεγείηε ηε ζπμιηθή 

θμηκυηεηα, κα ζέηεηε ορειμφξ ζηυπμοξ θαη κα ελαζθαιίδεηε ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ επίηεολή ημοξ ζημ πιαίζημ εκόξ ζπμιείμο ακμηθημύ 

ζηεκ θμηκωκία. Έκα ζπμιείμ, ημ μπμίμ ζα απμηειεί πμιοδφκαμμ, πμιηηηζηηθυ 

θαη δηαπμιηηηζμηθυ θφηηανμ ηεξ θμηκωκίαξ θαη ζα γεθονχκεη ηηξ δηαθμνέξ 

ηωκ εμπιεθόμεκωκ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, ώζηε  κα ιεηημονγεί ςξ 

θμνέαξ πμιηηηζμηθήξ ζοζπείνςζεξ.  



Γπηπνόζζεηα, θαιείζηε κα πανμηνφκεηε ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ κα 

ακαιαμβάκμοκ πνςημβμοιίεξ παηδαγωγηθμύ θαη εθπαηδεοηηθμύ παναθηήνα θαη 

κα αλημπμημφκ ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ θαη κα εθανμόδμοκ θαηκμηυμα θαη 

εονςπασθά πνμγνάμμαηα. Γκδεηθηηθά, ζαξ ακαθένω όηη μπμνείηε κα έπεηε ωξ 

ανωγό ζαξ θαη κα αλημπμηήζεηε ηεκ πιαηθυνμα ημο ρεθηαθμφ ζπμιείμο, ημο 

Υπμονγείμο Παηδείαξ, θαζώξ θαη ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Πενηθενεηαθήξ Δ/κζεξ 

Δοη. Γιιάδμξ, ηδηαίηενα ζημκ ημμέα ηωκ εονςπασθχκ πνμγναμμάηςκ. 

Σοκάμα, μ νόιμξ ζαξ επηηάζζεη κα θνμκηίδεηε ώζηε ημ ζπμιείμ κα απμηειεί 

ζημηπεηχδε μμκάδα επημυνθςζεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζε ζέμαηα δημηθεηηθά, 

εθπαηδεοηηθά θαη επηζηεμμκηθά. Γπηπιέμκ, μθείιεηε κα ειέγπεηε ηεκ πμνεία 

ηςκ εονφηενςκ ενγαζηχκ ηεξ ζπμιηθήξ ζαξ μμκάδαξ, κα αλημιμγείηε ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ θαη κα ζομβάιιεηε ζηε δηαηήνεζε ημο πκεφμαημξ ηεξ 

ζοκμπήξ θαη ηεξ ηζμηημίαξ ζημ ζφιιμγμ δηδαζθυκηςκ θαζώξ θαη κα 

πνμωζείηε ζπέζεηξ επμηθμδμμεηηθήξ θαη δεμημονγηθήξ ζοκενγαζίαξ ηυζμ με 

ημοξ μαζεηέξ ζαξ υζμ με ημοξ γμκείξ ημοξ θαη ημοξ θμνείξ ηεξ εονφηενεξ 

ημπηθήξ θμηκςκίαξ. Άιιωζηε απώηενμξ ζηόπμξ πνέπεη κα είκαη έκα ζπμιείμ 

ακμηθηό ζηεκ θμηκωκία. 

Ο Δηεοζοκηήξ, είκαη αοηόξ, δειαδή, πμο μπμνεί κα ζομβάιιεη μοζηαζηηθά ζηεκ 

επηηοπή οιμπμίεζε ηωκ δημηθεηηθώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ ζηόπωκ, αιιά θαη ζηε 

δεμημονγία μηαξ ζπμιηθήξ θμοιημύναξ πμο πνμάγεη ηε δεμημονγηθόηεηα, ηε 

ζοκενγαηηθόηεηα, ωζεί ημκ μναμαηηζμό θαη ηεκ μμαιή ιεηημονγία ηεξ ζπμιηθήξ 

μμκάδαξ, ώζηε όιμη μη εμπιεθόμεκμη ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία- μαζεηέξ, 

εθπαηδεοηηθμί θαη γμκείξ- μέζα από ζπέζεηξ ηζμννμπίαξ, κα μπμνμύκ με 

επμηθμδμμεηηθό ηνόπμ κα επηηύπμοκ ηα μέγηζηα.  

Τμ ενχηεμα, πμο ηίζεηαη ζημ ζεμείμ αοηυ, είκαη ημ αθυιμοζμ: γηα κα 

μπμνέζεη μ δηεοζοκηήξ κα παίλεη πμιοδηάζηαημ νυιμ θαη κα ακηημεηςπίζεη 

ηηξ ζεμενηκέξ θαη αονηακέξ ακάγθεξ ημο ζπμιείμο, πνέπεη κα δηαθνίκεηαη 

απυ ηα παναθηενηζηηθά ημο εγέηε ή απυ ηα παναθηενηζηηθά ημο μάκαηδεν 

(δηαπεηνηζηή), ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη ε ζέζε ημο είκαη θμμβηθήξ ζεμαζίαξ 

θαη ζπεηίδεηαη ζηεκά με ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ 

ζπμιηθήξ μμκάδαξ. 
 



Σεμακηηθόξ ανηζμόξ ζεωνεηηθώκ ζημ παναπάκω ενώηεμα απακημύκ όηη μη 

δηεοζοκηέξ ηςκ ζπμιηθχκ μμκάδςκ πνέπεη κα πανμοζηάδμοκ ζοκάμα 

εγεηηθέξ ανεηέξ αιιά κα οπενεημφκ θαη ςξ απμηειεζμαηηθμί μάκαηδεν 

(δηαπεηνηζηέξ) θαζώξ ε έμθαζε ηεξ δημίθεζεξ δίκεηαη θονίωξ ζηηξ εμενήζηεξ 

δηαηάλεηξ, ζηα  πνμκμδηαγνάμμαηα, ζηεκ ακαδήηεζε θαη δηαπείνηζε ηωκ 

ακαγθαίωκ πόνωκ, εκώ ε έμθαζε ηεξ εγεζίαξ δίκεηαη ζημ κα ηεζμύκ 

θαηεοζύκζεηξ, ζημ πηίζημμ μναμάηωκ, ζηε ζέζπηζε ζηναηεγηθώκ, ζηεκ 

οιμπμίεζε αιιαγώκ. Άιιωζηε, με ηεκ έκκμηα Δημίθεζε ακαθενόμαζηε ζε 

ιεηημονγία, πμο πνέπεη κα αζθείηαη ζε θάζε μνγακηζμό, εκώ με ηεκ έκκμηα  

Εγεζία εκκμμύμε ηε ζπέζε ακάμεζα ζημκ εγέηε θαη ζε αοημύξ πμο θαζμδεγεί, 

μηα ζπέζε πμο μπμνεί κα εκενγμπμηήζεη έκακ μνγακηζμό. Σηεκ μοζία, μη δύμ 

έκκμηεξ αιιειμζομπιενώκμκηαη θαη ζοκζέημοκ ηε δημίθεζε ημο ζπμιηθμύ 

«παδι».   

Γ κ θαηαθιείδη, είκαη ηδηαίηενε ηημή γηα μέκα κα ζοκενγαζηχ μαδί ζαξ 

θαη πνμζβιέπς ζε μηα γυκημε θαη δεμημονγηθή ζοκενγαζία.  

 
 

 


