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Έργου Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής
Ε-mail
: pekesde@sch.gr
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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07 στο
ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας, με αρμοδιότητες και στα 1ο & 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ιόνιων Νήσων, ΠΕ.ΚΕ.Σ.
Πελοποννήσου και ΠΕ.ΚΕ.Σ Ηπείρου και έχοντας αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση και
στήριξή σας, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό. Επιπλέον σας εύχομαι να έχετε μια χρονιά
δημιουργική, μια χρονιά επιτυχιών και προόδου ,υγεία, δύναμη και φυσικά την απαραίτητη
υπομονή ώστε να ανταποκριθείτε στο καθημερινά δύσκολο και απαιτητικό έργο σας. Θέλω να
εκφράσω προς όλες και όλους, αλλά και στον καθένα χωριστά, την εκτίμησή μου και την
εμπιστοσύνη μου για το έργο που προσφέρετε στα σχολεία που υπηρετείτε.
Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα έχουμε, την ευκαιρία να επικοινωνούμε και να
συνεργαζόμαστε προσπαθώντας όλοι μας να ξεπερνάμε στο μέτρο του δυνατού φυσικά τα
όποια προβλήματα προκύπτουν, και να επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα
θέματα, για να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε την παρεχόμενη από τα σχολεία μας
εκπαίδευση και παιδεία, στο διδακτικό μας και όχι μόνο αντικείμενο. Η επαγγελματική μας
εξέλιξη αποτελεί βασική συνιστώσα ανάπτυξης μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα είμαι
συνεχώς δίπλα σας για την ατομική και συλλογική βελτίωση σε κάθε επίπεδο.
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Lieblingssprache möchte ich Folgendes sagen !!
Jedes neue Schuljahr ist geprägt von persönlichen Zielen , Erwartungen und Träumen
jedes einzelnen Mitgliedes der Bildungsgemeinschaft. Die Schulumgebung ist für alle Schüler, Lehrer, Eltern ,die Gesellschaft - ein Ort –Platz

mit besonderer Symbolik und

Wert. Da treffen sich die gemeinsamen Perspektiven für mehr Wissen , Kollektivität,
humanitäre Bildung, Ethik und Wertbewusstsein.
An diesem gemeinsamen Horizont sind unsere Unterrichtstätigkeit, Interaktion und
Kooperationsbereitschaft , unsere pädagogische Einstellung katalytische Kräfte , lebendige
inspirierende Motivationen für unsere Schüler. Unser Unterrichtsfach weist auf Konzepten
hin, wie Kommunikation,

Vermittlung, Konvergenz, Zusammenarbeit, Garantien für die

sprachliche , kognitive und kulturelle Entwicklung unserer Kinder.
Mit
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,
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spirituelle

Herausforderungen für jüngere und ältere Schüler darstellt, wünsche ich Euch ,allen
meinen DaF

Kolleginnen und Kollegen ein glückliches, kreatives und warum nicht ein

lustiges Schuljahr!





Είμαι στην διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, όποτε εσείς κρίνετε
αναγκαίο
E-mail : syn07-de@sch.gr
Tel. : 6974937056
Skype Id: Anna Georgakopoulou (Άννα Γεωργακοπούλου)



Ιστολόγιο (Υπό κατασκευή ) https://sites.google.com/view/dafannageorgakopoulou/
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