
 

Αγαπημένοι μου Αναβρυτινοί 
Έφτασε η ώρα της αφυπηρέτησης μου 

και αισθάνομαι την αδήριτη ανάγκη να 
ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, με 
τους οποίους συμπορεύτηκα στην 
εκπαιδευτική περιπέτεια, για την άψογη 
συνεργασία που είχαμε στα χρόνια της 
θητείας μου ως Σχολικής Συμβούλου ΠΕ04 
της Β΄ Αθήνας.  
Ευτύχησα να γνωρίσω στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση εξαιρετικούς, σπουδαίους, 
ικανούς και αφοσιωμένους στην αποστολή 
τους συναδέλφους και να μοιραστώ μαζί τους 
επιτυχίες, συγκινήσεις και το όραμα μιας 
Παιδείας με στόχο τη δημιουργία μιας 
συνεκτικής και δίκαιης κοινωνίας 
μορφωμένων πολιτών προς όφελος  του 

δημόσιου συμφέροντος. 
Θέλω να πιστεύω πως σας φάνηκα χρήσιμη στο πεδίο της επιστημονική και 

ψυχοπαιδαγωγικής διευκόλυνσης που ήταν το χρέος μου ως Συμβούλου ειδικότητας 
ή/και Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης. Σας ευχαριστώ για ό, τι μου μάθατε και για 
όσα με κάνατε να αισθανθώ. 
Θα σας θυμάμαι με απεριόριστη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη 
που μου δείξατε στην άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μου. Σας 
κρατώ σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και την σκέψη μου. Να κρατήσετε το 
υπέροχο παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώθηκε φέτος στο σχολείο και να είστε 
αγαπημένοι. Να συνεργάζεστε συστηματικά. Οι υπερπαραγωγές έχουν πολλούς 
συντελεστές που εναρμονίζονται κάτω από τον φωτισμένο σκηνοθέτη. 

Ευελπιστώ στο μέλλον να ανακαλείτε στη μνήμη σας μια θετική εικόνα για το 
άτομό μου, η υστεροφημία είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα. 

Μπορεί  η υπηρεσιακή συνεργασία μας να διακόπτεται η ανθρώπινη, όμως, 
επικοινωνία μας ελπίζω να διατηρηθεί. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που σας 
στέλνω ως ΣΣ μέλος του ΕΠΕΣ του Π. Π. ΓΕΛ Αναβρύτων.  

Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι και Καλή Δύναμη στη συνέχεια του δύσκολου και 
ανεκτίμητου έργου σας. 

Τασούλα  
 

Δρ. Αναστασία Γεωργιάδου 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Β΄Αθήνας 
προσωπικά e‐ mails: tgeorg@sch.gr  
     και  avasi52@ath.forthnet.gr  



Ν' αγαπάς την 
ευθύνη.  

Να λες: Εγώ, 
εγώ μονάχος 

μου έχω χρέος 
να σώσω τη γης. 

Αν δε σωθεί, 
εγώ φταίω. 

(Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική) 



Μοχλός για τη βελτίωση του κόσμου μας (Ι) 
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Ο θεμελιώδης στόχος του δασκάλου 
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Οι πιο άσημοι 
επώνυμοι είναι οι 
Δάσκαλοι. Ποιος 

θυμάται ποιοι ήταν οι 
υπουργοί Παιδείας 

όταν ήταν 
μαθητής/τρια?  

Όλοι θυμούνται μέχρι 
τα γεράματα τους 

καθηγητές /δασκάλους 
τους, και όχι μόνο στα  

reunion πάρτυ.  
Φρόντισε την καλή 

εικόνα σου!  



Φρόντισε 
τον  

εαυτό σου: 
μέλη, 

όργανα, 
εξαρτήματα  



Το προφίλ που κερδίζει 



Στη σχέση με τα παιδιά 



Δεν 
υπάρχουν 

παιδιά 
χωρίς 

χαρίσματα! 
Ανάδειξε 

τα 



Απαγορεύεται  να … 

Ως επίμονος 
κηπουρός… 





Να ενεργείς κατά περίπτωση 

είναι άδικη Συχνά η 

Προτίμησε τη  



Αφιέρωσε 
πολύ 

περισσότερο 
χρόνο στην 
ΑΓΩΓΗ  των 

μαθητών απ’ 
ό, τι στο 

διδακτικό 
αντικείμενο 



Δώσε το παράδειγμα 



Μην 
παραβλέπεις 

 τη 
συναισθηματική 

νοημοσύνη  
 EQ.  

δεν αρκεί να 
καλύπτεται μόνο 

η λογική και 
επαγωγική 
σκέψη IQ! 



Καλλιέργησε τις αξίες! 
Είναι χρέος να 

μεταδώσουμε στους 
μαθητές μας 
ΑΞΙΕΣ όπως: 

 η αξιοπρέπεια,  
η αξιοκρατία,  
η εντιμότητα,  
η συνέπεια,  

η υπευθυνότητα,   
ο αλληλοσεβασμός,   
η αλληλεγγύη προς 
τον συνάνθρωπο,  

η δημοκρατική 
συμπεριφορά κ.ά. 



Έχεις μια δύσκολη εργασία που θέλει μια έξυπνη 
αναλογία για να την αντιληφθούν οι άλλοι  



Όταν κατέχεις θέση ευθύνης 

Προσπάθησε να μην 
συμπεριφέρεσαι ως … 

Είναι προτιμότερο να 
είσαι … 



Η πορεία του δασκάλου είναι επίπονη 



Δυστυχώς σε όλον 
τον Κόσμο οι 

πολιτικές 
παρατάξεις 

προτάσσουν την 
Παιδεία και Υγεία 

και τελικά όταν 
αποκτούν την 

εξουσία 
διαπιστώνουμε τη 
μέγιστη υποκρισία 
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Καλή Δύναμη  
για την υπέροχη αποστολή σας στη 
μεγάλη εκπαιδευτική περιπέτεια! 

& 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

  

Αναστασία Γεωργιάδου 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Β΄Αθήνας 

 
 


