Γρηγορία Γιάννου – Μήνυμα email στους γονείς
Αγαπητά μέλη της Κοινότητας του Αρχάγγελου Μιχαήλ,
Ονομάζομαι Γρηγορία Γιάννου και νιώθω μεγάλη τιμή και συγκίνηση που
επιλέχτηκα ως η νέα σας διευθύντρια του απογευματινού σχολείου του
Αρχάγγελου Μιχαήλ. Ήδη ως ενεργό μέλος της Κοινότητάς μας για τα τελευταία 6
χρόνια, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μπορέσω να συνεχίσω το έργο μου και ως
διευθύντρια πλέον. Με μεγάλη χαρά προσβλέπω να καλωσορίσω τα παιδιά μας
στο απογευματινό σχολείο μας για να συνεχίσουμε τις μαθησιακές μας εμπειρίες
με τη δύναμη και το πάθος που μας χαρακτηρίζει. .
Εργάζομαι στο Υπουργείο Παιδείας ως δασκάλα Αγγλικών στο τμήμα (ENL –
English as a New Language) και έχω πάνω από 30 χρόνια εμπειρία διδάσκοντας
τα Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Είμαι μητέρα τριών
παιδιών και είμαι πολύ περήφανη και ικανοποιημένη που όλα μου τα παιδιά
σήμερα ασκούν πετυχημένα επαγγέλματα στη Νέα Υόρκη.
Ξεκίνησα την διδασκαλία μου στον Αρχάγγελο Μιχαήλ το 2014 όπου είχα την ΣΤ’
τάξη. Έχω όμως συνεργαστεί και με άλλες Κοινότητες σχολείων έχοντας
αποκτήσει μια ευρή γνώση για την εκμάθηση της Ελληνκής γλώσσας καθώς
επίσης και για την διδακτική ύλη που διατίθεται στους μαθητές. Έχοντας
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά μετακόμισα
στην Αθήνα όπου ασχολήθηκα για πολλά χρόνια προετοιμάζοντας μαθητές για
Πιστοποιητικά Επάρκειας στα Αγγλικά και Γαλλικά βασισμένα στο Κοινό
Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών. Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν το Bachelor (Joint
Honors in French and Modern Greek Literature) από το Πανεπιστήμιο του McGill
και το Master’s in TESOL από το Queens College – City University of New York.
Το όραμά μου για το σχολείο είναι να συνεχίσουμε το έργο μας με μελετημένες
επιλογές που δίνουν έμφαση στην οργάνωση και σωστή δομή της διδακτικής
ύλης με στόχο να προσεγγίσουμε και να ανταποκριθούμε στις μαθησιακές
ανάγκες όλων των παιδιών. Θα είμαι πάντα δίπλα στο διδακτικό προσωπικό
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το καλύτερο διδακτικό αποτέλεσμα για τους
μαθητές μας. Σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, Ένωση Γονέων και
Εκπαιδευτικών, και Ενοριακό Συμβούλιο θα σχεδιάσουμε ένα αποτελεσματικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναβαθμίζει σε συνεχή βάση διδακτικές
δεξιότητες με στόχο την μαθησιακή αποτελεσματικότητα των μαθητών.

Εν όψη της κατάστασης που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, το σχολείο μας
είναι προετοιμασμένο να λειτουργήσει είτε παραδοσιακά στην τάξη είτε
διαδικτιακά μέσω του Google Classroom.
Η επιδίωξή μου είναι να έχω μια στενή και συνεχή συνεργασία με τους γονείς
των παιδιών μας. Η σωστή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ενηλίκων φέρει
τα πιο σωστά και τα πιο πετυχημένα αποτελέσματα στα παιδιά μας. Θα είμαι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που τυχόν χρειαστείτε.
Σας εύχομαι όλους καλό υπόλοιπο καλοκαίρι,
Με εκτίμηση,
Γρηγορία Γιάννου

