
Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, επι-
κοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας 
ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας μας. Οι δραστηριότητες της Εται-
ρίας Δράσεων Επιμόρφωσης Ε.ΔΡΑΣ.Ε 
αυξήθηκαν κατακόρυφα στο από το τέλος 
του 2012 και όλο το 2013. Όσο για το 
2014, με το άνοιγμα τις συνεργασίες και 
τις επαφές που κάναμε σε πολλούς τομείς 
δραστηριοτήτων και με νέους και παλαιό-
τερους εταίρους, Έλληνες και ξένους, φο-
ρείς ή φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ή 
εθελοντές. Στις επόμενες σελίδες θα δείτε 
κάποιες από τις πτυχές των θεμάτων που 
ασχοληθήκαμε και προγραμματίζουμε για 
το μέλλον 

After some time , we communicate with you 

again to inform you about the activities of 

our society. The activities of the  Training 

Activities Society-E.DRAS.E rose sharply in 

the end of 2012 and throughout 2013 . As 

for 2014 , by forming new partnerships and 

contacts in many sectors along with new 

and old partners, Greeks and foreigners , 

institutions or individuals , professionals or 

volunteers .  On the following pages you will 

see some of the aspects of the issues we 

addressed and plan for the future  

Η έδρα της ΕΔΡΑΣΕ , η Χάλ-

κη Δωδεκανήσου. 

The seat of EDRASE, Halki 

island , Dodecanese 
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Educational Activities Association  EDRASE 

Η ΕΔΡΑΣΕ είναι μια εταιρία Αστική-
Μη Κερδοσκοπική, που ιδρύθη-
κε  το 2010. Σκοπό έχει να προωθή-
σει κατά κύριο λόγο τις Θετικές Ε-
πιστήμες στην Ελλάδα και την Ε.Ε., 
αλλά και τις άλλες Κοινωνικές Επι-
στήμες, με δράσεις όπως Σεμινάρι-
α, Διαλέξεις, Συζητήσεις και παρα-
γωγή Εκπαιδευτικού Υλικού.  

EDRASE is a Non for profit company 
that was founded in 2010. Its main aim 
is to promote Science and Social Sci-
ence in Greece and the EU, with the 
means of seminars, lectures, discus-
sions and the production of educa-
tional material.  



The first 

interna-

tional con-

ference of 

the project 

Grundtvig 

Multilateral 

Project 

“Blended 

Learning 

Quality-

Concepts Optimized 

for Adult Educa-

tion” (BLAdEdu) took 

place on the 21st and 

22nd of February 2014 

in Wiener Neustadt 

(Austria). It is one of 

the 2 scheduled  con-

ferences to taking 

place in the frame of 

the project: 

Wiener Neustadt 

2014 

Malaga 2015 The 

“Quality in Blended 

Learning” conference 

has the aim to encour-

age and share knowl-

edge about Blended 

Learning based on the 

research part of the 

Grundtvig Multilateral 

Project “Blended 

Learning Quality-

Concepts Optimized 

for Adult Educa-

tion” (BLAdEdu) 

of Blended Learning 

Problems in Dis-
tance Learning 

Target groups 

Tutorial support 

Technical Back-
ground and Problems 

eLearning Plat-

The contributions are 
organized in the fol-
lowing thematic ar-
eas: 

Theory and Struc-
ture of Blended 
Learning 

eLearning as part 

forms 

Quality Issues of 
Blended Learning 

Catalog of Quality 

Criteria in Blended 

Learning 

The Conference in Wiener Neustadt 

Topics and issues 

Conference Content and Topics 

ing the conference 
The program provides 

oral presentation by 

speakers presenting 

their papers and special 

workshops. The works-

hops were 

about  "Learners' 

Needs" (Moderated by 

Andreas Körner and 

Anika Meder-Likanen), 

"Organization of 

Blended learning 

Courses" (Moderated 

by Luca Reitano and 

Evangelos Iliadis) and 

"Quality Criteria in 

Blended Lear-

ning" (Moderated by 

Peter Mazohl). 

The program of the 

Conference is struc-

tured in a registration 

phase with welcome 

dinner and presenta-

tion of the consortium 

followed by two full 

days (from 9:00 to 

18:00). Further, it is 

organized in the form 

of plenum and parallel 

workshop sessions.  

Contributions dur-
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Images from the conference 

 



Το πρώτο διεθνές συ-

νέδριο του Πολυμε-

ρούς Σχεδίου 

Grundtvig "Ποιότητα 

στην Μεικτή Εκπαίδευ-

ση (Blended Learning)

- Έννοιες Βελτιστοποι-

ημένες για την Εκπαί-

δευση Ενηλίκων  

( BLAdEdu ) έλαβε χώ-

ρα την 21η και 22η 

Φεβρουαρίου 2014 στο 

Wiener Neustadt ( Αυ-

στρία) . Είναι ένα από 

τα 2 προγραμματισμέ-

να συνέδρια για να 

λαμβάνουν χώρα στο 

πλαίσιο του έργου : 

Στο Wiener Neustadt 

το 2014 και στην  Μά-

λαγα το 2015. 

Το συνέδριο  

«Ποιότητα στην Μεικτή 

Εκπαίδευση " έχει ως 

στόχο να ενθαρρύνει 

και να διαμοιράσει τις 

γνώσεις τους σχετικά 

με την Μεικτή Εκπαί-

δευση, με βάση 

το ερευνητικό 

μέρος του προ-

γράμματος Πο-

λυμερές Σχέδιο  

Grundtvig " Ποιότητα 

στην Μεικτή Εκπαίδευση 

(Blended Learning)- 

Έννοιες Βελτιστοποιημέ-

νες για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων » ( BLAdEdu ). 

ο της Blended Learning 

• Προβλήματα στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευ-

ση 

• Ομάδες-στόχοι 

• υποστήριξη Tutorial 

• Τεχνικό υπόβαθρο και 

Οι παρουσιάσεις οργα-

νώνονται στους ακό-

λουθους θεματικούς 

τομείς : 

• Θεωρία και δομή του 

Blended Learning 

• eLearning στο πλαίσι-

προβλήματα 

• Πλατφόρμες eLearning 

• Θέματα Ποιότητας της 

Blended Learning 

• Κατάλογος Κριτηρίων 

Ποιότητας Blended 

Learning 

Συνέδριο στο Wiener Neustadt  

Θέματα και απόψεις 

Περιεχόμενο και θέματα του Συνέδριου.  

ων . 

Παρουσιάσεις  κατά τη 

διάρκεια του συνεδρί-

ου. 

Το πρόγραμμα παρέχει 

προφορική παρουσία-

ση από τους ομιλητές 

που παρουσιάζουν τις 

εργασίες τους και ειδι-

κά εργαστήρια . Τα 

εργαστήρια ήταν τα 

παρακάτω: 
 « Οι ανάγκες των εκπαι-

δευομένων » ( Συντονι-

στής: Ανδρέας Körner και 

Anika Meder – Likanen) 

«Οργάνωση εκμάθησης Μει-

κτής Εκπαίδευσης» ( Συντο-

νιστής: Luca Reitano και 

Ευάγγελος Ηλιάδης ) και 

«Κριτήρια Ποιότητας στην 

Μεικτή Εκπαίδευση» ( Συ-

ντονιστής: Peter Mazohl ) . 

Το πρόγραμμα του Συ-

νεδρίου είναι δομημέ-

νο με μια φάση εγγρα-

φής,  δείπνο καλωσο-

ρίσματος και την πα-

ρουσίαση της κοινο-

πραξίας που ακολου-

θείται από δύο ολό-

κληρες ημέρες 

( 09:00’ - 18:00’ ) . 

Περαιτέρω, είναι οργα-

νωμένο με τη μορφή 

της ολομέλειας και πα-

ράλληλων εργαστήρι-
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Λεζάντα που περιγρά-

φει την εικόνα ή το 

γραφικό. 

 



Evaluation of blended 

learning seminar by 

the trainers, Nikos 

Tzimopoulos & Evan-

gelos Iliadis. 

Implementation of a 

blended learning pro-

gram to residents of 

the islands of the 

South Aegean, Nikos 

Tzimopoulos, Maria 

Iosifidou & Evangelos 

Iliadis. 

The criteria for the 

evaluation of educa-

tional sites, Evangelos 

Iliadis & Nikos Tzi-

mopoulos. 

ICT Teachers training 

The implementation of 

the program with 

blended learning in 

the prefecture of the 

Cyclades, Nikos Tzi-

mopoulos. 

Samiotakis for his co-

operation. 

These interviews will 

cover 13 different 

topics ( one in each 

interview ) while the 

program provides for 

the exchange of find-

ings of interviews for 

each subject, among 

Purpose of the program 

is the view exchange be-

tween young and elderly people of 

each site ( each partner ) , through 

interviews , recorded and published in 

a local WEB radio. The  interviews are 

posted and broadcasted on “Palmos” 

Web Radio Station of Rhodes , whom 

we thank for the courtesy of the web 

-site , as well as Mr. Costas 

all the European 

partners in order to 

obtain the common-

alities , differences 

and peculiarities of 

each place , in the 

past and today .  

The Conference in Wiener Neustadt 
EDRASE  contribution  

Description of the programme ACT for SHARE  

Active Citizenship  
(ACT for SHARE via Web Radio) 

already held last October 

(2013)  in Halki in which  

the program was designed 

in the details.  15 repre-

sentatives from the above 

countries participated in it. 

Greece is represented by 

the  is the Educational Ac-

tivities Association 

( E.DRAS.E ), based in 

Halki Dodecanese and the 

program coordinated by 

teacher Mr Vangelis Ili-

ades .  

Ιt is a European adult education pro-

gram (Lifelong Learning Programme - 

Grundtvig Learning Partnerships)  

which is funded by the Greek 

Grundtvig national Agent  and is 

bringing together stakeholders from 

six different European countries 

(Spain , Italy , Greece , Poland , Eng-

land and Slovenia ) . 
 The program provides transnational Mo-

bilities to the members involved, to other 

partner countries. The first meeting was 
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Οι συμμετέχοντες της 

EDRASE συνέβαλαν σε 

αυτό το συνέδριο με 

τις εξής παρουσιάσεις : 

1 ) Αξιολόγηση των 

σεμινάριο Μεικτής Εκ-

παίδευσης από τους 

εκπαιδευτές , Νίκος 

Τζιμόπουλος & Ευάγ-

γελος Ηλιάδης . 

 

2)Εφαρμογή ενός προ-

γράμματος Μεικτής 

Εκπαίδευσης  για τους 

κατοίκους των νησιών 

του Νοτίου Αιγαίου , 

Νίκος Τζιμόπουλος , 

Μαρία Ιωσηφίδου & 

Ευάγγελος Ηλιάδης . 

 

3 ) Τα κριτήρια για την 

αξιολόγηση των εκπαι-

δευτικών χώρων , 

Ευάγγελος Ηλιάδης , 

Νίκος Τζιμόπουλος . 

4 ) Οι εκπαιδευτικοί 

των ΤΠΕ εκπαίδευση 

 

5 ) Η εφαρμογή του προγράμματος Μεικτής εκ-

παίδευσης στο νομό των Κυκλάδων , Νίκος Τζι-

μόπουλος . 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://

www.blendedlearning-quality.net/conference/

index.php/conferencewrn/ . 

κό θα αναρτάται στον 

Web Radio σταθμό 

Παλμός της Ρόδου, τον 

οποίο και ευχαριστού-

με για την ευγενική 

προσφορά του διαδι-

κτυακού του χώρου, 

όπως και τον κ. Κώστα 

Σαμιωτάκη για τη συ-

νεργασία του. 

Οι συνεντεύξεις αυτές 

θα αφορούν 13 διαφο-

ρετικά θέματα (ένα σε 

κάθε συνέντευξη) ενώ 

Αντικείμενο του 

προγράμματος είναι η 

ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ νέων και ηλικι-

ωμένων του κάθε τό-

που (του κάθε εταί-

ρου),  διαμέσου συνε-

ντεύξεων οι οποίες κα-

ταγράφονται και δημο-

σιοποιούνται σε WEB 

radio της περιοχής 

του. Για τις συνεντεύ-

ξεις της Χάλκης το υλι-

παράλληλα το πρό-

γραμμα προβλέπει α-

νταλλαγή των συμπε-

ρασμάτων των συνε-

ντεύξεων για κάθε θέ-

μα, μεταξύ όλων των 

Ευρωπαίων  εταίρων, 

ώστε να προκύψουν τα 

κοινά σημεία, οι διαφο-

ρές και οι ιδιαιτερότητες 

του κάθε τόπου, στο 

παρελθόν και σήμερα.  

Συνέδριο στο Wiener Neustadt  
Παρουσιάσεις της ΕΔΡΑΣΕ 

Περιγραφή του προγράμματος ACT for SHARE  

Active Citizenship (ACT for SHARE via Web Radio) 

Το πρόγραμμα προβλέ-

πει και διακρατικές κι-

νητικότητες των μελών 

των συμμετεχόντων 

φορέων, στις άλλες 

χώρες των εταίρων. 

Ήδη η πρώτη συνά-

ντηση στην οποία και 

σχεδιάστηκε στις λε-

πτομέρειές του το πρό-

γραμμα, έγινε τον πε-

ρασμένο Οκτώβριο στη 

Χάλκη και συμμετείχαν 

15 εκπρόσωποι από τις 

παραπάνω χώρες. Από 

την Ελλάδα φορέας 

υλοποίησης είναι η Ε-

ταιρία Δράσεων Επι-

μόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε) 

με έδρα την Χάλκη της 

Δωδεκανήσου και το 

πρόγραμμα συντονίζει 

ο εκπαιδευτικός κ. 

Βαγγέλης Ηλιάδης.  

Είναι ένα Ευρω-

παϊκό πρόγραμμα εκ-

παίδευσης ενηλίκων 

(Lifelong Learning – 

Grundtvig program) το 

οποίo επιδοτεί  το 

Ι.Κ.Υ. και στο οποίο 

συμμετέχουν φορείς 

από έξι διαφορετικές 

χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ισπανία, Ιτα-

λία, Ελλάδα, Πολωνία, 

Αγγλία και Σλοβενία). 
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Συνέντευξη στον  σχολι-

κό Ρ/Σ της Ρόντα 

 



 

For a  second consecu-
tive year organized a 
seminar remotely from 
the Regional Directorate 
of Primary and Secon-
dary Education of South 
Aegean in collaboration 
with the School of Infor-
matics Consultant Cy-
clades, Cyclades Sec-
ondary Education , Di-
rectorate of Primary 
Education Cyclades,  
the Greek Association 
for Utilization of ICT in 
Education (http://www.e-
diktyo.eu), University of 
the Aegean and the 
Greek School Network 
and EDRASE . 
The seminar involved 
teachers of  Primary / 
Secondary Education 
from all the islands of 

the southern Aegean , 
who had successfully 
completed the first part 
of the seminar . Partici-
pants are divided into 
groups of about 20 
people , mainly based 
on their specialty and 
their island . Each 
group represents a vir-
tual , e- class , in the 
course of which the 
trainees will work to-
gether with the trainer 
but also members of 
other groups to com-
plete group activities . 
The communication is 
performed using syn-
chronous and asyn-
chronous collaborative 
tools . 
The trainees will learn 
tools to " run " on the 
Internet and the peda-

gogical use in the 
classroom . You will 
also learn some addi-
tional features pro-
grams we learned last 
year . 
The seminar took place 
entirely at a distance. 
We will attempt to help 
shape the seminar , 
through a questionnaire 
shared , but mainly with  
opinions which will  be 
reported  on the web-
site of the seminar . 
These views will need 
to improve the course 
the next school year 

http://
ndste2014.weebly.com/   
 
29/5/2014. 8th Interna-
tional Conference on 
"Modern Trends in 
Classics, Roman 
Drama and its Con-
texts»  http://
www.lit.auth.gr/
en/8th_trends     

23-26/6/2014  
4th International Con-
ference on Critical Edu-

cation  http://
www.eled.auth.gr/
icce2014/index.htm 

 

 
 
 13/5/2014. 11th Stu-
dent Conference De-
partment of Manage-
ment Science and Tech-
nology Athens Univer-
sity of Economics on 
"Sustainable Innovation 
and Entrepreneurship" . 
http://
fsdet.dmst.aueb.gr/ 
 
29/5/2014. 1st Interna-
tional Conference enti-
tled: "New Develop-
ments in Education Sci-
ence  and ICT in Educa-
tion, NDSTE 2014» 

June 27-29 2014  
17th International Con-
ference "Organization 
and Administration of 
Education, Intercultural-
ism and Greek as a 
foreign language" Patra  

17syne-
drio@inpatra.gr 

EDRASE participates in the development  

Of an  e-Learning seminar 

SCHEDULED CONFERENCES 

Σελίδα 6 
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 seminar 

Λεζάντα που περιγράφει την 

εικόνα ή το γραφικό. 

The seminar involved 

teachers of  Primary / 

Secondary Education 

from all the islands of 

the southern Aegean , 

http://ndste2014.weebly.com/
http://ndste2014.weebly.com/
http://www.lit.auth.gr/en/8th_trends
http://www.lit.auth.gr/en/8th_trends
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http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm
http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm
http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm
http://fsdet.dmst.aueb.gr/
http://fsdet.dmst.aueb.gr/
mailto:17synedrio@inpatra.gr
mailto:17synedrio@inpatra.gr


Για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά διοργανώθηκε ένα εξ 
αποστάσεως σεμινάριο  
από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αι-
γαίου σε συνεργασία με 
το Σχολικό Σύμβουλο 
Πληροφορικής Κυκλά-
δων, τη Διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κυκλάδων, τη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων, 
το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυ-
κλάδων, την Ελληνική 
Ένωση για την Αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ στην Εκπαί-
δευση (http://www.e-
diktyo.eu), το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δί-
κτυο και την ΕΔΡΑΣΕ. 
Στο σεμινάριο συμμετεί-
χαν εκπαιδευτικοί Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαί-
δευσης από όλα τα νη-
σιά του Ν. Αιγαίου, οι 
οποίοι είχαν ολοκληρώ-
σει με επιτυχία το πρώτο 

μέρος του σεμιναρίου. Οι 
συμμετέχοντες έχουν χω-
ριστεί σε ομάδες των 20 
περίπου ατόμων, με βά-
ση κυρίως την ειδικότητα 
τους και το νησί τους. 
Κάθε ομάδα συνιστά μια 
εικονική, e-τάξη, μέσα 
στο πλαίσιο της οποίας 
οι επιμορφούμενοι θα 
συνεργάζονται μεταξύ 
τους, με τον επιμορφωτή 
αλλά και τα μέλη των υ-
πολοίπων ομάδων προ-
κειμένου να ολοκληρώ-
σουν ομαδικές δραστη-
ριότητες. Η επικοινωνία  
πραγματοποιήθηκε  με 
τη χρήση σύγχρονων και 
ασύγχρονων συνεργατι-
κών εργαλείων. 
Οι επιμορφούμενοι γνώ-
ρισαν εργαλεία τα οποία 
«τρέχουν» στο Διαδίκτυ-
ο  και την παιδαγωγική 
αξιοποίηση τους στην 
τάξη. Επίσης γνώρισαν 
κάποιες επιπλέον δυνα-
τότητες προγραμμάτων 
που μάθανε πέρυσι. 

Το σεμινάριο  υλοποιήθη-
κε  εξ' ολοκλήρου από α-
πόσταση. Θα γίνει προ-
σπάθεια να συνδιαμορφω-
θεί  το σεμινάριο, μέσα 
από το ερωτηματολόγιο 
που θα συμπληρωθεί.  

 
 
 
 
 

τίτλο: «Νέες Εξελίξεις 
στη Διδακτική Φυσι-
κών Επιστημών και 
Νέων Τεχνολογιών 
στην Εκπαίδευση, 
NDSTE 2014» http://

ndste2014.weebly.com/ 
 

29/5/2014 8ο Διεθνές 
Συνέδριο για τις 
«Σύγχρονες Τάσεις 
στην Κλασική Φιλο-
λογία, Roman Drama 
and its Contexts» 
http://www.lit.auth.gr/

 13/5/2014. 11ο Φοι-
τητικό Συνέδριο του 
Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με θέμα 
"Καινοτομία και Βιώ-
σιμη Επιχειρηματικό-
τητα" 
http://fsdet.dmst.aueb.gr/ 
 

29/5/2014.   1ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο με 

en/8th_trends 

23-26/6/2014  4ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Εκ-
παίδευσης   
http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm 
 
27-29 Ιουνίου 2014 17ο Διεθνές Συνέδριο 
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, 
Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη 
γλώσσα» Πάτρα   17synedrio@inpatra.gr 
 
 
 
 
 

Συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΕ  στην οργάνωση σεμιναρίου 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

Σελίδα 7 
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“Για να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη, 

http://www.e-diktyo.eu/
http://www.e-diktyo.eu/
http://ndste2014.weebly.com/
http://ndste2014.weebly.com/
http://www.lit.auth.gr/en/8th_trends
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://www.e-yliko.gr/Lists/List42/DispForm.aspx?ID=1024
http://fsdet.dmst.aueb.gr/
http://www.lit.auth.gr/en/8th_trends
http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm
mailto:17synedrio@inpatra.gr


Ημποριό,85110 Χάλκη, 

Δωδεκάνησα Ελλάς 

Τηλέφωνο: +302246045363 

+302281062227 

+302105907956 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

Ηλιάδης Βαγγ.: vanil@otenet.gr  

Τζιμόπουλος Νικ. ntzimop@sch.gr 

Φιλιόγλου Μιχάλης micfilioglou@hotmail.com 

ΕΔΡΑΣΕ (Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης)                          EDRASE (Educational Activities Society) 

Act for Share , Ronda meeting 

 

Scenes from Algaba de Ronda, Anda-

lucia, Spain 

Visit: edrase.gr/new 

Η συνάντηση ήταν η δεύτερη 

που πραγματοποιήθηκε  στα 
πλαίσια του προγράμματος 

Active Citizenship for Seniors 
and Juniors Share via web 
radio" (Lifelong Learning 

Programme- Grundtvig 
Learning Partnership), στο 

οποίο συμμετέχει και η Ε-
ΔΡΑΣΕ. Συμμετείχαν οι οργα-

νισμοί :  
 ΕΔΡΑΣΕ (Ελλάδα) , Algaba 
de Ronda (Ισπανία) , Radio 

Radiccio (Ιταλία),  Glotta  
Nova (Σλοβενία), Sto-

warzyszenie APERTO 
(Πολωνία) , Wise Owls (HB).  
Συζητήθηκε η πορεία του 

προγράμματος και ο προ-
γραμματισμός των νέων 

συνεντεύξεων.  

The second meeting was held 

under the program Active Citi-

zenship for Seniors and Jun-

iors Share via web radio 

"(Lifelong Learning Programme

-Grundtvig Learning Partner-

ship), which participates 

acted. Participating organiza-

tions: EDRASE (Greece), Al-

gaba de Ronda (Spain),  

Radio Radiccio (Italy),  

Glotta Nova (Slovenia), Sto-

warzyszenie APERTO 

(Poland), Wise Owls (UK).  

We discussed the progress of 

the project  and the planning 

of new interviews . 


