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Ο  Γεϊργιοσ Ηάγκοσ γεννικθκε ςτα Κρζςτενα Θλείασ. Είναι πτυχιοφχοσ τθσ Παιδαγωγικισ 

Ακαδθμίασ Σρίπολθσ και του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. Κατζχει μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Master) ςτθν 

κατεφκυνςθ: «πουδζσ ςτην Εκπαίδευςη MEd» του ΕΑΠ. Είναι απόφοιτοσ του Διδαςκαλείου 

Πατρϊν  με επίδοςθ ΑΡΙΣΑ ςτθν Κατεφκυνςθ: «Οργάνωςη - Διοίκηςη  και  ςχεδιαςμόσ  τησ  

Εκπαίδευςησ». Είναι απόφοιτοσ του ΣΕΕΑΠΘ του Πανεπιςτθμίου  Πατρϊν και πτυχιοφχοσ 

των Σ.Ε.Ι. Πάτρασ, κατεφκυνςθ Σεχνολόγων-Θλεκτρολόγων. Από το 1989 διδάςκει ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ. Διακζτει ετιςια επιμόρφωςθ ςτθν Ειδικι 

Αγωγι με φορζα το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου και επιμορφϊςεισ μεταξφ άλλων ςτην 

«Εκπαίδευςη Ενηλίκων», «την Διαχείριςη Προβλημάτων τησ χολικήσ Σάξησ» και τθν 

«Αξιοποίηςη Σεχνικών Αςφγχρονησ και Εξ Αποςτάςεωσ Διδαςκαλίασ μζςα από το 

Περιβάλλον Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ MOODLE». Ζχει διατελζςει αναπλθρωτισ 

Προϊςτάμενοσ του 5ου Γραφείου Π.Ε. Αχαΐασ, αναπλθρωτισ του διευκυντι Α/κμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτο ΠΤΠΕ Αχαΐασ, μζλοσ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ του Διμου Πάτρασ και επί 

πολλά ζτθ διευκυντισ ςε Δθμοτικά χολεία του Νομοφ Αχαΐασ. Ζχει αςκιςει επιμορφωτικό 

ζργο ςτα ΠΕΚ ςτα πλαίςια τθσ ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ των δαςκάλων και ςτο πιλοτικό 

εκελοντικό ςεμινάριο του ΠΕΚ Πάτρασ, με κζμα «Διοίκηςη ςχολικών μονάδων», ςτθν 

ενότθτα «Νομοθετικό και θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ   ςχολικών μονάδων». Σο ερευνθτικό 

του ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των διευκυντϊν των Μ Α/κμιασ 

εκπαίδευςθσ. Σο ςυγγραφικό του ζργο περιλαμβάνει δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά, 

περιοδικά και πρακτικά ςυνεδρίων, για κζματα ςχετικά με τθν μακθςιακι λειτουργία του 

εκελοντιςμοφ, τισ απόψεισ των Διευκυντϊν .Μ. Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τισ 

επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ ςτθν άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων τουσ, τθν 

διδαςκαλία των ελλθνικϊν ωσ Β’ Ξζνθ Γλϊςςα, τθν ΔΕΠΤ-Τ κ.ά. Έτει  διαηελέζει πρόεδρος 
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ηων μεηεκπαιδεσόμενων δαζκάλων ζηο Διδαζκαλείο ηης Πάηρας, μέλος ηοσ  Δ.Σ. ηοσ 

υλλόγου Δαςκάλων και Νθπιαγωγϊν Πάτρασ και αντιπρόςωποσ ςτθν Δ.Ο.Ε..  

Είναι ιδρυτικό μζλοσ του υλλόγου «ΣΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ» του παραρτιματοσ 

Πάτρασ. 

 

 


