
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Σε μια εκδήλωση ηθικής επιβράβευσης των εκπαιδευτικών, η Υπουργός Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, βράβευσε εκπαιδευτικούς από 

όλη τη χώρα την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011. Οι εκπαιδευτικοί διακρίθηκαν σε ατομικό ή ομαδικό 

επίπεδο για τις καινοτόμες δράσεις τους στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θεσμός 

Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση». 

 Το θεσμό για την Αριστεία και Καινοτομία συντόνισε με επιτυχία η Υφυπουργός 

Παιδείας, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία προσπάθησε για την επέκταση του σε κάθε 

σχολείο της χώρας.  

 Στην ομιλία της η κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στα αισθήματα υπερηφάνειας και 

αισιοδοξίας, γιατί εκπαιδευτικοί απ’ όλα τα σημεία της Ελλάδας, απ’ όλες τις βαθμίδες και κάθε 

σχολείο αποδεικνύουν πως είμαστε μια κοινωνία που μπορεί, που προσφέρει, που δίνει 

μηνύματα. Στην ιστορία του Νεοελληνικού Έθνους οι εκπαιδευτικοί έχουν αποτελέσει 

εξαιρετικά παραδείγματα και σημείο αναφοράς για τους περισσότερους από εμάς. Η κρίση που 

αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική, ηθική, κρίση αρχών και 

αξιών. Πρέπει να αλλάξουμε Παιδεία για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Σημαντικό είναι πως 

κανείς εκπαιδευτικός δεν πήρε επιπλέον οικονομική ενίσχυση. Ήταν μεράκι, πάθος, αίσθηση 

καθήκοντος και αποστολής. Ιδέες που έγιναν πράξη με την πιο όμορφη ύλη που μπορεί να έχει 

κανείς στα χέρια του. Τα παιδιά. 

 Συγχαρητήρια αξίζουν στους 800 και πλέον εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο θεσμό. 

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου 26 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

από 19 σχολικές μονάδες βραβεύτηκαν για τις καινοτόμες δράσεις τους σε 8 έργα. Η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, αλλά και των σχολικών μονάδων 

μεταξύ τους αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας των νέων διδακτικών προσεγγίσεων, που 

αποσκοπούν στο Νέο Σχολείο. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που διακρίθηκαν αλλά και όσοι 

συμμετείχαν αξίζουν τα συγχαρητήρια όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά όλης της 

κοινωνίας. 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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