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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

  
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ          

 ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

             ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ∆.Ε.         

 Α΄ ∆/ΝΣΗΣ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ     

  

Ταχ. ∆/νση    : Λ. Κηφισίας 16, 

                         115 26                Αθήνα 

e-mail            : grassy@dide-a-ath.att.sch 

Τηλέφωνο     :  210-5226297   

Φαξ                : 210-5241147 

   

Τηλαβερίδης ∆ηµήτριος 

Σχολικός Σύµβουλος κλ. ΠΕ07 (Γερµανικών)  

µε έδρα την Α΄ ∆ιεύθυνση ∆.Ε. Αθήνας  

e-mail: grassy@dide-a-ath.att.sch.gr  

Τηλέφωνο: 6947197919 

 

                    www.deutsch.gr 

  

      ΘΕΜΑ: « Ανάληψη καθηκόντων για το σχολικό έτος 2009-2010  και χαιρετισµός». 

       
  Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

       Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους 2009-2010 σας απευθύνω θερµούς 

συναδελφικούς χαιρετισµούς, ευχόµενος υγεία και δηµιουργικότητα στο έργο σας. Είναι 

ευχάριστο ότι και φέτος οι καινούργιοι συνάδελφοί µας διορίστηκαν και επιµορφώθηκαν στα 

Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην πρώτη 

αυτή φάση των ΠΕΚ γνώρισα πολλούς από τους νεοδιόριστους συνάδελφους ως 

επιµορφωτής τους στη Ρόδο και στη Σύρο. Όσον αφορά τα βιβλία του Γυµνασίου σας 

ανακοινώνω την απόφαση του Υπουργείου ότι το «Deutsch - Ein Hit 1» θα είναι το σχολικό 

εγχειρίδιο της Α΄ Γυµνασίου. Στη Β΄ Γυµνασίου, αφού ολοκληρώσουν τη διδασκαλία του 

«Deutsch - Ein Hit 1», θα συνεχίσουν µε το  «Deutsch - Ein Hit 2». Η  Γ΄ Γυµνασίου θα 

ξεκινήσει αµέσως µε το «Deutsch - Ein Hit 2». Το δυσάρεστο είναι ότι οι σειρές  «Deutsch - 

Ein Hit 1» και «Deutsch - Ein Hit 2» δυστυχώς δεν συµπεριλαµβάνουν CD. Για τα Λύκεια θα 

σταλεί κατάσταση µε τις διδακτικές σειρές από τις οποίες θα διαλέξετε το βιβλίο που θέλετε. 

Επίσης για το ∆ηµοτικό υπάρχει κατάσταση µε διδακτικές σειρές. 

      ∆εδοµένου ότι η περιφέρεια ευθύνης µου είναι υπέρ το δέον εκτεταµένη η προσωπική 

µας επικοινωνία δυστυχώς δεν µπορεί να είναι τόσο συχνή όσο θα επιθυµούσα. ∆υστυχώς 

είµαι Σχολικός Σύµβουλος µε τεράστια  περιφέρεια αρµοδιότητας (33 νοµοί και δήµοι). Την 

περασµένη χρονιά ήµουν επιµορφωτής σε ηµερίδες στην Αθήνα, στον Πειραιά,  στην 

Κέρκυρα, στη  Ρόδο, στη Σύρο, στην Τρίπολη, στη Χαλκίδα, στο Ναύπλιο, στη Λαµία, στην 

Κόρινθο,  στη Μυτιλήνη , στην Πάτρα, στο Βόλο, στη Χίο και στη Σάµο. Αν δεν έχω ακόµη 

επισκεφθεί την περιοχή σας, δώστε µου σας παρακαλώ κατανόηση και πίστωση χρόνου. 

 

Αθήνα  8 Σεπτεµβρίου  2009 
  
Αρ.  Πρωτ.:  569 
 

ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου ΠΕ07 

των Γυµνασίων  και Γενικών Λυκείων  

Γραφείων Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' 

Αθήνας, ∆' Αθήνας, Ανατ. Αττικής, 

Αιτ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆υτ. Αττικής, 

∆ωδ/νησων, Ευβοίας, Ευρυτανίας,  

Ζακύνθου,  Ηλείας,  Ηρακλείου, 

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Κορινθίας, 

Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου , 

Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, 

Πειραιώς, Ρεθύµνου, Σάµου, 

Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων και 

Χίου. 

(Μέσω των ∆ιευθύνσεων και 

Γραφείων ) 
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      Προσβλέποντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη και γονιµότερη συνεργασία µας, είµαι 

στην διάθεσή σας, συνεργάτης και αρωγός, σύµβουλος και υποστηρικτής στο µέτρο των 

δυνάµεων  και των δυνατοτήτων µου, για την από κοινού αντιµετώπιση επιστηµονικών και 

παιδαγωγικών θεµάτων που αφορούν στην ειδικότητά µας. Επιδίωξή µου είναι η προώθηση 

του κοινού διδακτικού και παιδαγωγικού µας έργου. Έχω επίγνωση των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζετε αλλά και της άοκνης προσπάθειας που καταβάλλετε  για να υπερβείτε τις 

αντίξοες συνθήκες που συχνά καθιστούν µεγαλύτερο τον προσωπικό σας µόχθο. Εύχοµαι 

κουράγιο και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο.  

                                                                                                                 www.deutsch.gr 

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία στο τηλέφωνο: 210-

5226297. 

 

 

                                                                               Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

 

 

                                                                                    ∆ηµήτριος Τηλαβερίδης  

                                                                              Σχολικός Σύµβουλος Γερµανικών 

 

 

 


