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ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γνωρίζω τον κύριο Γεώργιο Σιώρη από το 1978-9, ως συμφοιτητή μου στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Έκτοτε βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή, συνεργαζόμενοι άλλοτε επίσημα και άλλοτε ανεπίσημα, σε
θέματα ιστορίας, διδακτικής φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Τα δείγματα δουλειάς του κ. Γ.Σιώρη σε θέματα που αφορούν την εκλαϊκευμένη γνώση στις φυσικές επιστήμες
είναι εξαιρετικά. Οι κατά καιρούς παρουσιάσεις που έχει κάνει σε θέματα διδασκαλίας της Φυσικής ενταγμένης
στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων απευθυνόμενες κυρίως σε
μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, δείχνουν ότι ο κ. Γ.Σιώρης πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο τον απαιτούμενο
διδακτικό μετασχηματισμό. Είναι κάτοχος του διδακτικού συμβολαίου στις φυσικές επιστήμες, πολύ καλός
κοινωνός της γνώσης και δάσκαλος.
Ο κ. Γ. Σιώρης έχει το χάρισμα να θέτει και να υλοποιεί συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους για την οικοδόμηση
της γνώσης από τους μαθητές και ταυτόχρονα αποτελεί ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας με ποικίλη και
πλούσια συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο θεσμό του σχολείου.
Ο κ. Γ. Σιώρης έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και επιστημονική ευθύνη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
εκδηλώσεων.
Η ερασιτεχνική ενασχόλησή του με τη μουσική, το θέατρο και τη φωτογραφία και η συμμετοχή του σε συναφείς
εκδηλώσεις δείχνουν άνθρωπο με ευρύ πεδίο πολιτιστικών και κοινωνικών ενδιαφερόντων.
Ο κ. Γ. Σιώρης είναι ευχάριστος χαρακτήρας, εξαιρετικά συνεργάσιμος και αποδοτικός ακόμη και σε δύσκολες
συνθήκες.
Θεωρώ ότι η συνεργασία σας με το κ. Γ. Σιώρη θα είναι θετικότατη και αποτελεσματικότατη, συμβάλλοντας και
αυτός στους εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς στόχους του οργανισμού σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, βρίσκομαι στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
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