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Με χαρά σας ανακοινώνουµε ότι το ετήσιο Εκπαιδευτικό Επιµορφωτικό Σεµινάριο της
Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας θα λάβει χώρα την Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011 (Election
Day), στο Ηµερήσιο Ελληνοαµερικανικό Σχολείο του Καθεδρικού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου
Αστόριας.
Το Σεµινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ.
∆ηµητρίου και απευθύνεται προς όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ηµερήσια και
στα απογευµατινά σχολεία της Αµέσου Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, αλλά και των γύρω
περιοχών. Περιλαµβάνει σειρά διαλέξεων και οµιλιών καλύπτοντας τα µαθήµατα τόσο του
αγγλικού όσο και του ελληνικού προγράµµατος.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν εφέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οµιλία
του οµότιµου καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ∆ρ. Χρίστου Τσολάκη. Προσκεκληµένος του
Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. ∆ηµητρίου, ο κ. Τσολάκης θα αναπτύξει το θέµα: ΓΛΩΣΣΑ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ.
∆ιακεκριµένος στον τοµέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, ο κ. Τσολάκης
υπήρξε καθηγητής και πρόεδρος του Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,
αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρόεδρος του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και διευθυντής του Περιφερειακού Επιµορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
(Π.Ε.Κ.). Υπήρξε επίσης µέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας συγγραφής διδακτικών
βιβλίων για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυµνάσιο.
Το Σεµινάριο θα αρχίσει µε εγγραφές στις 8:00 π.µ. και θα λήξει στις 2:30 µ.µ. Εφέτος,
λόγω αλλαγής στη σειρά του προγράµµατος – ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. ∆ηµήτριος θα χαιρετίσει
τους συµµετέχοντες του Σεµιναρίου το πρωί – το Γραφείο Παιδείας Αµέσου Αρχιεπισκοπικής
Περιφέρειας καλεί τους εκπαιδευτικούς, όπως προσέλθουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου
∆ηµητρίου «Π. Πατρίδης» ενωρίς το πρωί, και σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το οποίο
επισυνάπτεται.
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Οι διευθυντές των ηµερήσιων Ελληνοαµερικανικών σχολείων Νέας Υόρκης έχουν ορίσει την
8η Νοεµβρίου (Election Day) ως «ηµέρα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών» και τα ηµερήσια
σχολεία θα είναι κλειστά.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των απογευµατινών σχολείων να ακολουθήσουν το παράδειγµα
των διευθυντών των ηµερησίων σχολείων διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν
στα απογευµατινά σχολεία να παρακολουθήσουν και αυτοί το Επιµορφωτικό Σεµινάριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συµµετοχής, τηλεφωνήστε στο Γραφείο
Παιδείας Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στον αριθµό 212-570-3553 ή 212-570-3554.
Με εκτίµηση,

Μαρία Μακεδών
∆ιευθύντρια

Επισυν. (2)
1. Αίτηση συµµετοχής
2. Πρόγραµµα Σεµιναρίου

