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Προς τους
Ευλαβεστάτους Ιερείς, ∆ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς
Των Ηµερησίων και Απογευµατινών Σχολείων
Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας
Αγαπητοί,
Σας διαβιβάζω τις πατρικές ευχές του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. κ.
∆ηµητρίου για µία δηµιουργική και ευχάριστη σχολική χρονιά.
Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι το Γραφείο Παιδείας Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας
θα εξακολουθήσει, και τη χρονιά αυτή, να καθοδηγεί και να παρέχει κάθε βοήθεια προς τους
διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των κοινοτικών σχολείων της Περιφέρειάς µας, οι οποίοι
εργάζονται αόκνως για την προαγωγή της Ελληνορθοδόξου Παιδείας.
Επί πλέον, σας παρακαλώ να προσέξετε τα εξής:
Δημιουργία καινούργιας Ιστοσελίδας

Με τη βοήθεια του Τεχνικού Τµήµατος της Αρχιεπισκοπής, το Γραφείο Παιδείας Αµέσου
Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας απέκτησε τη δική του ιστοσελίδα. Η δηµιουργία ξεχωριστής
ιστοσελίδας – www.education.goarch.org – ήταν επιτακτική ανάγκη, από τη στιγµή που το
Γραφείο εκπροσωπεί τα 10 ηµερήσια Ελληνορθόδοξα κοινοτικά σχολεία της Νέας Υόρκης στις
εκπαιδευτικές αρχές της Πολιτείας και της Πόλης, καθώς επίσης και στο οµοσπονδιακό
υπουργείο παιδείας στην Ουάσιγκτων, DC.
Η Ιστοσελίδα µας παρέχει χρήσιµες πληροφορίες και υποδεικνύει εκπαιδευτικό υλικό,
κατάλληλο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού,
που αναµφισβήτητα µπορούν να φανούν χρήσιµα και στα απογευµατινά σχολεία. Περιλαµβάνει
επίσης κατάλογο όλων των σχολείων της Περιφέρειας µας – ηµερησίων και απογευµατινών.
Επισκεφτήτε τη νέα Ιστοσελίδα µας www.education.goarch.org και ενηµερώστε µας για τυχόν
αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά µε το κοινοτικό σας σχολείο. Σκοπός µας είναι η περαιτέρω
βελτίωση της Ιστοσελίδας και θα χαρούµε να λάβουµε τα δικά σας σχόλια και τις υποδείξεις.
Αλλαγή στον τρόπο Παραγγελίας και Ταχυδρόμησης Βιβλίων

΄Ολα τα βιβλία και τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, που αναγράφονται στον Κατάλογο του
Γραφείου µας βρίσκονται πλέον στο διαδίκτυο (Internet) και διατίθενται µέσω της ειδικής
(συνεχίζεται)
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υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής “The Orthodox Marketplace”. Αυτό σηµαίνει ότι στο εξής θα
µπορείτε να υποβάλετε τις παραγγελίες σας είτε µε fax στο Γραφείο µας, είτε απευθείας στο
Orthodox Marketplace. Πάντως όλες οι παραγγελίες fax θα προωθούνται στο Orthodox
Marketplace για διεκπεραίωση.
Πλήρης κατάλογος των βιβλίων βρίσκεται στην Ιστοσελίδα µας www.education.goarch.org
και στην Ιστοσελίδα του Orthodox Marketplace www.orthodoxmarketplace.com. Ο Κατάλογος
που εσωκλείται είναι για τη διευκόλυνσή σας και πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις
αναγραφόµενες τιµές των βιβλίων.
Χρήσιμα πληροφοριακά δελτία και έντυπα

Εσωκλείονται επίσης και άλλα πληροφοριακά δελτία και έντυπα, τα οποία θα σας φανούν
χρήσιµα µε τη νέα σχολική χρονιά.
1. ∆ελτίο Στατιστικών Πληροφοριών.

2. ∆ελτίο προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών.

3. Ηµερολόγιο Θρησκευτικών & Εθνικών Εορτών του σχολικού έτους 2008-2009.
4. Μισθολογική Κλίµακα Εκπαιδευτικών, προτεινόµενη από το Γραφείο µας.

5. Κατάλογος βιβλίων και άλλων βοηθηµάτων.

6. ∆ελτίο παραγγελίας ενδεικτικών και απολυτηρίων.
Η συµπλήρωση του «∆ελτίου Στατιστικών Πληροφοριών» σχετικά µε τη λειτουργία του
σχολείου σας είναι αναγκαία και σας παρακαλώ να το ταχυδροµήσετε στο Γραφείο µας άµεσα.
Ευχόµενη επιτυχή τη νέα σχολική χρονιά, διατελώ
Με σεβασµό και ιδιαίτερη τιµή,

Μαρία Μακεδών
∆ιευθύντρια Γραφείου Παιδείας
Αµέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας
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