Πάηνα 29/07/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

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

Πεοάητζη ηηπ διαδικαζίαπ ητμ ζρμεμηεύνετμ επιλξγήπ ητμ
ρπξσήθιτμ διερθρμηώμ ητμ ζςξλικώμ μξμάδτμ Π/θμιαπ και
Δ/θμιαπ Εκπ/ζηπ ηηπ Πεοιθέοειαπ Δρη. Ελλάδξπ

Η ζεμακηηθή δηαδηθαζία ηεξ επηιμγήξ ηςκ οπμρήθηςκ δηεοζοκηώκ
ζπμιηθώκ μμκάδςκ Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ
Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ, με ημ κέμ ζύζηεμα επηιμγήξ
πεναηώζεθε επηηοπώξ γηα ηηξ Δηεοζύκζεηξ Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ
Γθπαίδεοζεξ ηςκ πενηθενεηαθώκ εκμηήηςκ Αηηςιμαθανκακίαξ,
Απαΐαξ θαη Ηιείαξ. Η δηαδηθαζία επηιμγήξ, γηα πνώηε θμνά, έιαβε
πώνα δίκμκηαξ βανύηεηα, ηόζμ ζηεκ επηζηεμμκηθή θαη παηδαγςγηθή
θαηάνηηζε ηςκ ζηειεπώκ εθπαίδεοζεξ, όζμ θαη ζηε δημηθεηηθή θαη
δηδαθηηθή εμπεηνία ημοξ, αιιά θαη ηε ζοκέκηεολε, ζηεκ μπμία
οπμβιήζεθακ.

Η δηαδηθαζία ηεξ ζοκέκηεολεξ ζηενίπηεθε ζηεκ ύπανλε Τνάπεδαξ
Θεμάηςκ θαη Μειεηώκ Πενίπηςζεξ, πμο επημειήζεθε μμάδα
ενγαζίαξ, ε μπμία ζογθνμηήζεθε με απόθαζε ημο Υπμονγείμο
Παηδείαξ. Τενήζεθε αοζηενά ε ζθνάγηζε θάζε ζέμαημξ, αιιά θαη ε
μαγκεημθώκεζε ηςκ πναθηηθώκ ηεξ ζοκέκηεολεξ. Καηά ηε
δηαδηθαζία ηςκ ζοκεκηεύλεςκ εθανμόζηεθε με ζοκέπεηα ε νεηή
εκημιή ημο ΥΠΔΒΜΘ γηα δηαθάκεηα, θαζανόηεηα θαη αλημθναηία.
Σοκάμα, ηα Σομβμύιηα Γπηιμγήξ, έπμκηαξ πιήνε επίγκςζε ηεξ
ζμβανόηεηαξ
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πενηζηάζεςκ ηεξ ακαθενόμεκεξ δηαδηθαζίαξ, ώζηε μέζα ζηηξ
επόμεκεξ εμένεξ, ύζηενα από ηεκ θαηάνηηζε ηςκ αλημιμγηθώκ
πηκάθςκ, κα γίκεη ε ημπμζέηεζε ηςκ δηεοζοκηώκ ζηηξ ζπμιηθέξ
μμκάδεξ θαη κα ιεηημονγήζμοκ επακδνςμέκεξ από ημ κέμ ζπμιηθό
έημξ, με ημοξ πημ άλημοξ θαη επανθείξ δημηθεηηθά θαη γκςζηηθά
εθπαηδεοηηθμύξ.
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Π/ζμηαξ θαη Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Δοη. Γιιάδμξ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ
Γηώνγμξ δήιςζε όηη: “Θεςνώ όηη ε όιε δηαδηθαζία οιμπμηήζεθε με
ημοξ θαιύηενμοξ δοκαημύξ ηνόπμοξ, ελαζθαιίζηεθε ε αλημθναηία,
έγηκε ζεβαζηή ε πνμζςπηθόηεηα όιςκ ηςκ οπμρεθίςκ δηεοζοκηώκ
θαη όιμη, μπιηζμέκμη με όνελε, μπμνμύμε κα αηεκίδμομε ηεκ
επόμεκε ζπμιηθή πνμκηά, εμθμνμύμεκμη από αηζημδμλία θαη
δεμημονγηθό πκεύμα.
Τέιμξ, ζα ήζεια κα ζογπανώ ημοξ οπμρήθημοξ δηεοζοκηέξ πμο
έιαβακ μένμξ ζηε δηαδηθαζία ηςκ ζοκεκηεύλεςκ θαζώξ θαη ημοξ
Δηεοζοκηέξ Γθπαίδεοζεξ θαη ηα μέιε ηςκ Σομβμοιίςκ Γπηιμγήξ,
γηα ηε ζοκεηζθμνά ημοξ ζηηξ θνίζεηξ ηςκ οπμρεθίςκ δηεοζοκηώκ».

