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                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ  

                            ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

  

Σσμμεηοτή ηοσ Περηθερεηαθού Δηεσζσκηή Εθπαίδεσζες Δση. 

Ειιάδας θ. Γ. Πακαγηωηόποσιοσ ζε εκεμερωηηθές ζσκάκηεζεης 

με ηοσς Δηεσζσκηές ζτοιηθώκ μοκάδωκ Π & Δ/ ζμηας 

Εθπαίδεσζες ηοσ Ν. Αηηωιοαθαρκακίας ηεκ Πέμπηε 8/9/2011 

 

Ο Πεοιθεοειακόπ Διερθρμηήπ Π/θμιαπ και Β/θμιαπ Γκπαίδερζηπ Δρηικήπ 

Γλλάδαπ κ. Γιώογξπ Παμαγιτηόπξρλξπ έλαβε μέοξπ ζε εμημεοτηικέπ 

ζρμαμηήζειπ με θέμα: “Ο οόλξπ ηξρ Διερθρμηή ζηξ Σύγςοξμξ Σςξλείξ” ηημ 

Πέμπηη 8 Σεπηέμβοη 2011 ζηξ Αγοίμιξ.  

Σηιπ ζρμαμηήζειπ, ήηαμ ποξζκεκλημέμξι ξι Σςξλικξί Σύμβξρλξι καθώπ και ξι 

Διερθρμηέπ ητμ ζςξλικώμ μξμάδτμ Π & Δ/θμιαπ Γκπαίδερζηπ ηηπ 

πεοιθεοειακήπ εμόηηηαπ Αιητλξακαομαμίαπ. Τξπξθεηήθηκαμ, πέοαμ ηξρ κ. 

Παμαγιτηόπξρλξρ, ξι Διερθρμηέπ Γκπαίδερζηπ Π & Δ/θμιαπ Γκπαίδερζηπ κ. 

Σ. Γκξογκόληπ και κ. Ι. Παλαιξλόγξπ αμηίζηξιςα. Σρμάμα, ειζήγηζη 

ποαγμαηξπξίηζαμ ξι αμαπληοτηέπ Ποξυζηάμεμξι Γπιζηημξμικήπ και 

Παιδαγτγικήπ Καθξδήγηζηπ Δρη. Γλλάδξπ ξ κ. Θ. Μπαοήπ για ηημ Π/θμια 

Γκπ/ζη και η κ. Μ. Κξηαδάκη για ηη Δ/θμια Γκπ/ζη αμηίζηξιςα, η 



Αμηιδήμαοςξπ Αγοιμίξρ ζε θέμαηα Παιδείαπ κ. Κ. Καηζαοή καθώπ και η κ. Ν. 

Λαμποξπξύλξρ, εκπαιδερηικόπ ΠΓ70 απξζπαζμέμη ζηημ Πεοιθεοειακή 

Δ/μζη  Γκπ/ζηπ Δρηικήπ Γλλάδξπ με ειδίκερζη ζηα εροτπαυκά ποξγοάμμαηα. 

Σηιπ ζργκεκοιμέμεπ ζρμαμηήζειπ, ήηαμ εμεογή η ζρμμεηξςή ητμ Σςξλικώμ 

Σρμβξύλτμ Π/θμιαπ και Β/θμιαπ Γκπαίδερζηπ ηηπ πεοιθεοειακήπ εμόηηηαπ 

Αιητλξακαομαμίαπ, εμώ ξι μέξι διερθρμηέπ ενέθοαζαμ ηξρπ ποξβλημαηιζμξύπ, 

ηιπ ζκέσειπ και ηιπ ποξζδξκίεπ ηξρπ για ηημ ξμαλή ενέλινη ηηπ μέαπ ζςξλικήπ 

ςοξμιάπ. Μεηά ηιπ ζρμαμηήζειπ, ξ κ. Παμαγιτηόπξρλξπ ρπξγοάμμιζε: ” Ήηακ 

ηδηαίηερε ταρά γηα μέκα κα ζσκεργαζηώ μαδί με ηοσς μέξρπ διερθρμηέπ και 

ηξρπ Σςξλικξύπ Σρμβξύλξρπ ηηπ πεοιξςήπ θαη προζβιέπω ζε μηα γόκημε 

θαη δεμηοσργηθή ζσκεργαζία, δηόηη ξ διερθρμηήπ ηηπ ζςξλικήπ μξμάδαπ, είμαι 

ηξ ποόζτπξ, πξρ έςει ηη δρμαηόηηηα μα ζρμβάλλει με ξρζιαζηικό και εμεογό 

ηοόπξ ζηημ ξλξκληοτμέμη διεκπεοαίτζη ητμ διξικηηικώμ και εκπαιδερηικώμ 

ζηόςτμ, αλλά και ζηη δημιξρογία ηξρ καηάλληλξρ ζςξλικξύ πεοιβάλλξμηξπ, 

εμόπ πεοιβάλλξμηξπ πξρ ποξτθεί ηη δημιξρογικόηηηα, ηη ζρμεογαηικόηηηα 

και ηξμ ξοαμαηιζμό. Γμόπ πεοιβάλλξμηξπ πξρ απξζκξπεί ζηημ ξμαλή 

λειηξρογία ηηπ ζςξλικήπ μξμάδαπ, ώζηε όλξι ξι ζρμμεηέςξμηεπ ζηημ 

εκπαιδερηική διαδικαζία μα μπξοξύμ με επξικξδξμηηικό και θεηικό ηοόπξ μα 

ζρμβάλλξρμ ζηη διαμόοθτζη ηηπ ζςξλικήπ μξμάδαπ τπ μξοθτηικξύ και 

πξλιηιζηικξύ προήμα ηηπ ηξπικήπ κξιμτμίαπ”. 

 


