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Ανακοίνωση
Θέμα: Ελεύθερη διάθεση συγγράμματος του τέως Καθηγητή της Φιλοσοφίας της Παιδείας
και της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Πάνου Πολυχρονόπουλου,
με τίτλο: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΝ».
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον ιστότοπο της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
(Ε.Τ.Ε.) http://www.ete.gr/paidagogiki-texnourgein-poluchonopoulos, φιλοξενείται σε
ηλεκτρονική μορφή και προσφέρεται με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο
(ερευνητή, φοιτητή, σπουδαστή, καθηγητή, δάσκαλο, νηπιαγωγό, γονέα, πολίτη), το τρίτομο
σύγγραμμα του τέως Καθηγητή της Φιλοσοφίας της Παιδείας και της Παιδαγωγικής
Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Πάνου Πολυχρονόπουλου, με τίτλο:
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΝ».
Για την παραχώρηση αυτή ο συγγραφέας δεν ζητά αποζημίωση ή αμοιβή από την Ε.Τ.Ε, ή
άλλον φορέα, παρά μόνον αναγνώριση της προσφοράς του, με την προϋπόθεση ότι η Ε.Τ.Ε
δεν θα χρεώνει τα μέλη της και τους άλλους χρήστες για την ανάγνωση του βιβλίου ή και την
δυνατότητα της εκτυπώσεώς του με ίδια μέσα. Επιτρέπεται η δωρεάν ανάγνωση του βιβλίου
καθώς και η εκτύπωσή του από τους ενδιαφερομένους, με την αυστηρή προϋπόθεση της
ατομικής του χρήσεως και όχι της επανεκδόσεως ή και της εμπορίας του. Επιτρέπεται επίσης
η παράθεση χωρίων του βιβλίου από άλλους ερευνητές και συγγραφείς, σε δικές τους μελέτες
ή άρθρα αναφοράς, με την αυστηρή προϋπόθεση της ακριβούς αναγραφής της πηγής
προελεύσεώς των.
Θεωρούμε ότι το σύγγραμμα αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα ιδιαίτερα για τους
δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα της Αισθητικής
Αγωγής, όπως επίσης και για τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας στα
Γυμνάσια. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε υπηρεσιακά να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί των
προαναφερθέντων κλάδων για την ύπαρξη του βιβλίου και τις δυνατότητες αξιοποιήσεώς του.
Θεωρούμε ότι το ηλεκτρονικό αυτό σύγγραμμα θα αποτελέσει σημαντική βιβλιογραφική
αναφορά για τους σπουδαστές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ,
τους σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ, όπως επίσης και για το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ
που διδάσκει το μάθημα της Γενικής Τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να γίνει
ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς
καταλληλότερο.
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