Τμ Τμήμα Γθπαίδεοζεξ θαη Καηάνηηζεξ
ζε Καηαζηήμαηα Κνάηεζεξ
(ΤΓΚΚΚ)
ζημ 2μ ΣΔΓ Τνηθάιωκ
Με μεγάιε μαξ πανά οπμδεπηήθαμε ζημ ζπμιείμ μαξ ηεκ Παναζθεοή,
23/2/2018, ηεκ θ. ΠηέναΛεοζενηώημο, ακαπιενώηνηα Πνμϊζηάμεκε θαη ηεκ
θ. Μανία Παοιή-Κμννέ, Δημηθεηηθό ηεξ Τ.Γ.Κ.Κ.Κ. ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ
Δηά Βίμο Μάζεζεξ θαη Νέαξ Γεκηάξ (ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ, Ένεοκαξ θαη
Θνεζθεομάηωκ).
Πανόηη πνώηε θμνά πανεονίζθμκηαη ζημ ζπμιείμ μαξ, ε επηθμηκωκία μαδί
ημοξ είκαη πμιύ ζοπκή, θαζώξ είκαη ημ Τμήμα ημ θαζ’ ύιε ανμόδημ γηα όζα
ζέμαηα πνμθύπημοκ (θαη ζοπκά πνμθύπημοκ) ζηα ζπμιεία εκηόξ θοιαθώκ.

Τόζμ ε θ. Λεοζενηώημο όζμ θαη ε θ. Παοιή-Κμννέ μίιεζακ ζημοξ
εθπαηδεοόμεκμοξ γηα ημκ νόιμ ημοξ θαη ζοκέδεζακ ηηξ ζοκζήθεξ πμο
επηθναημύκ ζημ ζπμιείμ μαξ με ηηξ θεκηνηθέξ πμιηηηθέξ, μη μπμίεξ είκαη θαη
αοηέξ ηειηθά πμο θαζμνίδμοκ θαηά μεγάιμ βαζμό ηεκ θαζεμενηκόηεηά μαξ.
Τόκηζακ ηηξ πνμζπάζεηεξ πμο θάκμοκ γηα ηεκ ελμμάιοκζε ηωκ πνμβιεμάηωκ
αιιά θαη ηα όνηα ηωκ δοκαημηήηωκ ημοξ.

Οη εθπαηδεοόμεκμη έδεηλακ πμιύ μεγάιμ εκδηαθένμκ θαη έζεζακ ηα
πνμβιήμαηα πμο ημοξ απαζπμιμύκ (ζέμαηα, ελάιιμο, πμο απαζπμιμύκ θη
εμάξ), όπωξ αοηό ηεξ οπμζηειέπωζεξ ημο ΣΔΓ.

Ήηακ μεγάιε μαξ ηημή, ηεκ ίδηα μένα, κα έπμομε θμκηά μαξ δομ δηεοζοκηέξ
ΣΔΓ εκηόξ Καηαζηεμάηωκ Κνάηεζεξ, ηεκ θ. Γθνίδμο, δηεοζύκηνηα ημο 3μο
ΣΔΓ Θεζζαιμκίθεξ (Φοιαθέξ Δηαβαηώκ) θαη ημκ θ. Τνάκηα, δηεοζοκηή ημο
2μο ΣΔΓ Λάνηζαξ.

Η θ. Γθνίδμο πανμοζίαζε ημ ζπμιείμ ηωκ Δηαβαηώκ ζημοξ εθπαηδεοόμεκμοξ
δείπκμκηαξ ηηξ δνάζεηξ ηεξ θεηηκήξ πνμκηάξ θη εκίζποζε ηε βηβιημζήθε ημο
ζπμιείμο με ημ απμηέιεζμα ημο Γνγαζηενίμο Δεμημονγηθήξ Γναθήξ, «Φογήξ
εοθαηνία» (Θεζζαιμκίθε, 2017).

Αιιά θαη μ θ. Τνάκηαξ μαξ πάνηζε ημ βηβιίμ «Γθ πνμμειέηεξ» ημο 2μο ΣΔΓ
Λάνηζαξ, θαη αοηό δεμημύνγεμα ημο Γνγαζηενίμο Δεμημονγηθήξ Γναθήξ. Τεκ
εοζύκε ηωκ δύμ ενγαζηενίωκ είπε ε Καιιηόπε Παζζηά πμο πνόζθενε ηηξ
οπενεζίεξ ηεξ εζειμκηηθά θαη ζηα δομ ζπμιεία.

Σημ ηέιμξ ηεξ ζοκάκηεζεξ, μη μαζεηέξ μαξ πάνηζακ ζημοξ εθιεθημύξ
επηζθέπηεξ θαηαζθεοέξ –πάνηηκα ιμοιμύδηα με ημ ιμγόηοπμ ημο 2μο ΣΔΓ
Τνηθάιωκ.

Καη ακ ηα παμόγεια επηβάιιμκηαη ζημ πνωηόθμιιμ ηωκ ακαμκεζηηθώκ
θωημγναθηώκ, ωζηόζμ, ε ζύκδεζε με ηα άιια ΣΔΓ, ε δηάκμηλε δηαύιωκ
ζοκενγαζίαξ μεηαλύ μαξ, ε θαιή ζπέζε θαη ε μοζηαζηηθή επηθμηκωκία με ημοξ
ακζνώπμοξ πμο μαξ ζηενίδμοκ θεκηνηθά δεκ είκαη αοημκόεηε. Θεωνμύμε πωξ
αοηή ε ζοκάκηεζε ηνμθμδόηεζε όιεξ ηηξ πιεονέξ: εθπαηδεοόμεκμοξ,
εθπαηδεοηέξ, δηεοζοκηέξ θαη εθπνμζώπμοξ ημο Τμήμαημξ Γθπαίδεοζεξ θαη
Καηάνηηζεξ Κναημομέκωκ…

….θαη πωξ ήηακ μηα θαιή ανπή ε μπμία πνεηάδεηαη κα έπεη θαη ζοκέπεηα…

