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Την  Τρίτη  19  Ιουλίου  2011  στο  κλειστό  Γυμναστήριο  ‘Μελίνα 
Μερκούρη’  που  παραχώρησε  ευγενικά  ο  Δήμος  Ρεθύμνης  έγινε  η 
τελετή:
 της  καθομολόγησης  και  απονομής  πτυχίων  στους  αποφοίτους  των 

Παιδαγωγικών  Τμημάτων  Προσχολικής  Εκπαίδευσης και  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.

 της απονομής  των διπλωμάτων μετεκπαίδευσης στους αποφοίτους των 
Διδασκαλείων – Διδασκαλείο Νηπιαγωγών και Διδασκαλείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ‘Μαρία Αμαριώτου’.

Η τελετή έγινε σε χαρούμενη και πολύ ζωηρή ατμόσφαιρα με πλήθος 
κόσμου  που  είχε  κατακλύσει  τόσο  το  Γυμναστήριο  και  τους  γύρω 
χώρους. Το πρόγραμμα της τελετής περιελάμβανε:
 προσφώνηση  από  τον  κοσμήτορα  της  Σχολής  Επιστημών  Αγωγής, 

καθηγητή Π. Γ. Μιχαηλίδη, 
 ομιλία με τίτλο ‘Η Δημοτική Εκπαίδευση σε Μετάβαση’ από τον καθηγητή 

και Διευθυντή του ΕΔΙΑΜΜΕ, κ. Μιχάλη Δαμανάκη,
 προσφώνηση από την αναπληρωτή πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής  Εκπαίδευσης  κ.  Άννα  Στραταριδάκη,  Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια,

 προσφώνηση από τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης καθηγητή Κώστα Τζανάκη,

 Κρητικούς χορούς από το συγκρότημα Ερωφύλη.

Ως κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής ευχαριστώ:
 Τον  Δήμαρχο  Ρεθύμνης  κ.  Γ.  Μαρινάκη  για  την  παραχώρηση  του 

γυμναστηρίου,
 Την  κ.  Γαλεράκη  Εύα  και  το  προσωπικό  του  Γυμναστηρίου  για  την 

οργάνωση της τελετής, 
 Τη  γραμματέα  της  Σχολής  και  τις  γραμματείες  των  τμημάτων  και  των 

διδασκαλείων της Σχολής για την επιμέλεια της απονομής των πτυχίων και 
των διπλωμάτων μετεκπαίδευσης,

 Το κρητικό συγκρότημα Ερωφύλη για την αφιλοκερδή του συμμετοχή,
 Την εταρία Αρκάδι για την προσφορά αναψυκτικών,
 την  Τροχαία  Ρεθύμνου  για  τη  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  εκτός  του 

Γυμναστηρίου,

Η ομιλία  του κ.  Δαμανάκη και  στιγμιότυπα από την τελετή υπάρχουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http  ://  www  .  clab  .  edc  .  uoc  .  gr  /2011  SEA  .  zip  . 
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