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Αυτή είναι η ιστοσελίδα μου, που είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης
στην Εκπαίδευση. Και όταν λέω Εκπαίδευση εννοώ και την Παιδεία που χρειάζεται να
προσεγγίσει ένας πραγματικά καλλιεργημένος άνθρωπος.

Μια διευκρίνιση. Διάλεξα να έχω πάντα ως διακριτικό τίτλο το Χελιδόνι που εκφράζει την
Άνοιξη, μια Άνοιξη που ακόμα δεν έχει φανεί.
Όπως βλέπετε η ιστοσελίδα χωρίζεται σε διάφορα τμήματα στα οποία μπορείτε να δείτε
(και να κατεβάσετε ελεύθερα στον υπολογιστή σας) βιβλία, άρθρα, CD-ROM και βίντεο
που έχουν σχέση με την Εκπαίδευση και την Παιδεία και μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ένα από αυτά τα τμήματα περιλαμβάνει τα δικά μου βιβλία και κάποια που έχω μεταφράσει
και επιμεληθεί.

Βασικά έχω μελετήσει σοβαρά δύο τομείς. Ο ένας είναι η αρχική εκπαίδευση (προσχολική
και πρωτοβάθμια), αφού σ’ αυτή στηρίζεται η ανάπτυξη του παιδιού.

Ο άλλος είναι η πληροφορική, όχι με την έννοια του επιστήμονα της πληροφορικής, αλλά
με την αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, στη γνώση και στην ενημέρωση.

Ένα άλλο τμήμα της ιστοσελίδας περιλαμβάνει βίντεο για μια γενικότερη καλλιέργεια.
Βίντεο που αναπτύσσουν θέματα της ιστορίας, των επιστημών και των τεχνών.

Ένα άλλο τμήμα της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα CD-ROM που έχω δημιουργήσει και
ήταν τα πρώτα που έγιναν στην Ελλάδα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90.

Ήταν δίγλωσσα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον απόδημο ελληνισμό.
Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η υποδοχή που τους έγινε το 1997 στην έκθεση ελληνικού
βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Υπάρχει, βέβαια, και ένα τμήμα με τις εμπειρίες που μας διδάσκουν:

Στο τμήμα για το YouTube θα βρείτε βίντεο που με τη γυναίκα μου έχουμε ανεβάσει εκεί.

Φυσικά, υπάρχει ένα τμήμα που παρουσιάζει την ερευνητική μου δραστηριότητα…

…όπως και ένα βιογραφικό μου με τις διάφορες πλευρές των δραστηριοτήτων μου.

Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον μια επιλογή από δημοσιευμένα άρθρα μου.

Όπως, για παράδειγμα ένα άρθρο μου για τη χρήση της λογικής των υπολογιστών στην
εκπαίδευση, δημοσιευμένο στην Καθημερινή της Κυριακής τον Φεβρουάριο του 1976.

Ή ένα άρθρο μου δημοσιευμένο τον Ιανουάριο του 1990 στην Ελευθεροτυπία για τη
δεκαετία του ’80 που είχε τελειώσει και τη δεκαετία του ’90 που ερχόταν.
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