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ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούµε ότι το ετήσιο Εκπαιδευτικό Επιµορφωτικό Σεµινάριο της Αµέσου
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας θα λάβει χώρα την Τρίτη, 3 Νοεµβρίου 2009 (Election Day) υπό την αιγίδα του
Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. ∆ηµητρίου, στο Λύκειο του Καθεδρικού Ναού Αγίου
∆ηµητρίου Αστορίας.
Το Σεµινάριο απευθύνεται προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ηµερήσια και απογευµατινά σχολεία
της περιοχής και περιλαµβάνει σειρά διαλέξεων και οµιλιών καλύπτοντας όλα τα µαθήµατα του αγγλικού και
του ελληνικού προγράµµατος. Στη διάρκεια του γεύµατος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να
ακούσουν τον κ. Νίκο Κατσόρη, συγγραφέα και εκδότη της παιδικής σειράς βιβλίων «Λουκούµι», η οποία
γνωρίζει µεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο διαλέξεις διακεκριµένων Ελλήνων
καθηγητών πανεπιστηµίου µε θέµα την ιστορία και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριµένα,
ο κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών και καθηγητής
Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, θα µιλήσει µε θέµα «Η Ελληνική γλώσσα και
η γραφή της: Μια διαχρονική, διαλεκτική σχέση». Επίσης, η κ. Ελένη Σκούρτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
(Ρόδος) θα αναλύσει το θέµα «∆ιγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής στην τάξη και το διαδίκτυο».
Οι διευθυντές των ηµερησίων Ελληνοαµερικανών κοινοτικών σχολείων Νέας Υόρκης θεωρούν αναγκαία την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για να µπορούν να ευθυγραµιστούν µε τις απαιτήσεις του σχολικού
προγράµµατος. Γι’ αυτό έχουν καθιερώσει την Ηµέρα των Εκλογών (Election Day) ως «ηµέρα επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών» και τα ηµερήσια σχολεία θα παραµείνουν κλειστά. Παρακαλούνται οι διευθυντές των
απογευµατινών σχολείων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σ’ αυτά, ώστε να µπορέσουν να
παρακολουθήσουν και αυτοί το Σεµινάριο.
Οι εργασίες του Σεµιναρίου θα αρχίσουν µε εγγραφές στις 8:00 π.µ. και θα λήξουν στις 2:00 µ.µ. Για να
δηλώσετε τη συµµετοχή σας, παρακαλείσθε να συµπληρώστε το δελτίο που εσωκλείεται, το οποίο θα πρέπει
ακολούθως να στείλετε µε fax στον αριθµό 212-774-0248 το συντοµότερο δυνατόν. Για περισσότερες
πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο Γραφείο Παιδείας Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, στον αριθµό 212-5703552, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου στο διαδίκτυο http://www.education.goarch.org.
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