
     Παπαγεωργίου Ιωάννης                                                                              

Συντονιστής  Εκπαιδευτικού  Έργου  

          ΠΕ 70 Δασκάλων 

O Παπαγεωργίου Ιωάννης είναι δάσκαλος με οργανική θέση στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, 

νομού Φθιώτιδας. Από τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 

Δασκάλων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με 

έδρα τη Λαμία.   

Γεννήθηκε στο Νεοχώριο Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας. Ολοκλήρωσε τη σχολική εκπαίδευση στο 2
ο
 Λύκειο 

Λαμίας. Eίναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας. Φοίτησε για τρεις μήνες στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών το 1989. Παρακολούθησε με επιτυχία μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών του Πανεπιστημίου Κάσσελ Γερμανίας, στην Παιδαγωγική Αλλοδαπών. Παρακολούθησε με 

επιτυχία τριετές πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Γκίσεν Γερμανίας και απέκτησε την άδεια 

διδασκαλίας στο βασικό σχολείο της Γερμανίας για τα γνωστικά ατικείμενα Μαθηματικών και 

Μελέτης Περιβάλλοντος. 

Εργάστηκε από το Νοέμβριο του 1989 έως τον Ιούνιο 2003 στα Τμήματα Μητρικής γλώσσας. Στη 

συνέχεια παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα εξομοίωσης και απέκτησε το Πτυχίο του 

Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Το 2003  φοίτησε στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη 

συνέχεια, παρακολούθησε με επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Μοντέλα 

σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Συμμετείχε ως συνεργάτης στα πλαίσια του προγράμματος Sokrates – Comenius  με θέμα « 

Πολυπολιτισμική μαθητική εφημερίδα στο διαδίκτυο» από το Νοέμβριο 1999 μέχρι τον Αύγουστο 

του 2001 (Γερμανία) 

Συμμετείχε ενεργά ως μέλος της ομάδας εργασίας του Κέντρου Συμβούλων για το μάθημα των 

Ελληνικών ως γλώσσα καταγωγής. Συνεργάστηκε στο πρόγραμμα «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ» στην 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για ομογενείς μαθητές. Παρακολούθησε πολυάριθμα σεμινάρια με 

θεματική τη διδασκαλία των Ελληνικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας/ γλώσσα χώρας καταγωγής, 

σχολικών δραστηριοτήτων, διδασκαλίας διδακτικών αντικειμένων, σχολικού εκφοβισμού, σχέσεις 

σχολείου οικογένειας, καινοτομίες στην Εκπαίδευση κ.α. 

Έχει πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ Β Επιπέδου. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Moodle ( 

αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής 

μάθησης ,πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών) στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.  

Κατέχει άδεια διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας. 

Έχει γράψει τα παρακάτω βιβλία: 



1. Εισαγωγή καινοτομιών στην Εκπαίδευση. ISBN:976-960-93-2347-5 

2. Griechisch als Muttersprache- Herkunftssprache in Hessen  

Τα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα – γλώσσα της χώρας καταγωγής στην Έσση. ISBN:978-3-00-032941-8 

Συμμετείχε ως επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

στις περιοχές ευθύνης του ως Σχολικός Σύμβουλος καθώς και στα παρακάτω: 

 «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους 

ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» του Ι.Ε.Π 

 «Εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στα Π.Ε.Κ. Πατρών», του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πατρών 

 «Ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 

νέα διδακτικά πακέτα» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και 

του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης    

Νοτίου Αιγαίου  

Έχει διδάξει την ελληνική γλώσσα στο λαϊκό Πανεπιστήμιο Φούλντα Γερμανίας 

Εργάστηκε ως δάσκαλος σε σχολεία της Φθιώτιδας, της Αττικής και των Κυκλάδων. 

Συμμετείχε στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης το 2007 και υπηρέτησε ως Διευθυντής Εκπαίδευσης 

στην Ευρυτανία μέχρι  τον Αύγουστο του 2010. 

Από τις 20/9/2010 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος στην 9η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νομού 

Αιτωλ/νίας με έδρα τη Βόνιτσα και στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι και τον 

Σεπτέμβριο του 2018 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος στον νομό Ζακύνθου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Web 

http://stellad.pde.sch.gr/pekes (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

E-mail 

pekesstel@sch.gr (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

4 syn70-ste@sch.gr  (Π.Σ.Δ.) 

papageo@sch.gr  (Π.Σ.Δ.) 

Τηλέφωνο γραφείου:  2231081842 

FAX γραφείου:           2231067799 

 

 

                                                                                             

 


