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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Φίλες και φίλοι, 

το καλοκαίρι τελειώνει και η επικοινωνία μας αρχίζει. Πριν περάσουμε σε εκείνα που 

συνέβησαν και θα συμβούν ας θυμηθούμε τι είναι η ΕΔΡΑΣΕ. 

 

Η ΕΔΡΑΣΕ είναι μια εταιρία Αστική-Μη Κερδοσκοπική, που ιδρύθηκε το 2010. Σκοπό έχει να 

προωθήσει κατά κύριο λόγο τις Θετικές Επιστήμες στην Ελλάδα και την Ε.Ε. , αλλά και τις 

άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, με δράσεις όπως Σεμινάρια, Διαλέξεις, Συζητήσεις και παραγωγή 

Εκπαιδευτικού Υλικού. 

Γι' αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσει όλες τις δομές που υπάρχουν σήμερα και υποστηρίζουν 

τέτοιες δραστηριότητες, όπως προγράμματα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά και φορείς όπως το 

Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και το ΙΚΥ, σαν Εθνικό Αντιπρόσωπο του 

"Προγράμματος δια Βίου Μάθησης" (LLP). 

Η εταιρεία σκοπό έχει: 

Την προώθηση και διάδοση των Θετικών επιστημών, των ευρύτερων Ανθρωπιστικών επιστημών και 

του Πολιτισμού στην επιστημονική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 

γενικότερα στην κοινωνία, δια μέσου δραστηριοτήτων όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η επιμόρφωση 

και επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών, η συνεργασία με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ. Επίσης, η διοργάνωση εκδηλώσεων και κάθε μορφής εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες συντελούν στην επιμόρφωση των μελών της θα αποτελεί στόχο της. 

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ 

736 Ιδέες για ένα Όνειρο  

Η ΕΔΡΑΣΕ συμμετείχε προτείνοντας μια ιδέα, στην πρωτοβουλία "736 Ιδέες για ένα 

Όνειρο", για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε 

από μία ομάδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, 

το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Η ιδέα που προτείναμε ήταν η δημιουργία ενός 

ψηφιακού λεξικού με εικόνες, που θα επέτρεπε εύκολη επικοινωνία μεταξύ ατόμων που δεν 

μιλούν την ίδια γλώσσα ή που έχουν γενικότερο πρόβλημα ομιλίας. Το σύνολο των ιδεών 

που προτάθηκαν βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  

http://736ideas.eu/736/ 
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Ξεκίνησε το Επιστημονικό Καφενείο  

Η πρώτη συνάντηση του Επιστημονικού μας Καφενείου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

στο Art’s Café στους Αμπελόκηπους (Σινώπης 6, πίσω απ’ τον Πύργο των Αθηνών).  

Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD, με θέμα «Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή: Εφαρμογές και Προβληματισμοί».  

Προηγήθηκε παρουσίαση των στόχων και δυνατοτήτων της ΕΔΡΑΣΕ και ακολούθησε 

συζήτηση με τους παρευρισκομένους.  

ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ 

Διεθνής ημερίδα «E-learning for a better quality of life and social well being»  

2 Οκτωβρίου 2010 – Αθήνα, Γλυφάδα 

Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα της έκθεσης e-Learning Expo.  

 

Ομιλητές θα είναι: Dr. Aristotelis Bouratsis, Director Thematic Operations, EuropeAid EU, Dr. 

Helen Rana, Head of Policy JISC, UK,  Dr. Martina Roth, Director of the Intel Education 

Group for Europe, Middle East and Africa, Dr. Martin Dougiamas, Moodle, Dr. Grainne 

Conole, professor Open University in UK, Dr. Michalinos Zempylas, researcher CARDET & 

associate professor Open University of Cyprus, Mrs Jane Richardson, EMEA Senior Manager, 

Oracle Education Foundation.  

Η διεθνής ημερίδα έχει συμπεριληφθεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για την 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 

2010.  

  

3ο συνέδριο «Πρόσβαση στη ζωή»  

9-10 Οκτωβρίου 2010 – Δράμα   

O Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας και ο Δήμος Δράμας διοργανώνουν το 3ο συνέδριο 

«Πρόσβαση στη ζωή».  

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010, στο 

Δημοτικό Ωδείο Δράμας, ώρες 10:00 - 14:00 και 17:30 - 20:30.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως εισηγητές, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα 

γραφεία του Συλλόγου, Δευτέρα και Τετάρτη 6:00 μ.μ.– 8:00 μ.μ., στο κινητό  6970400665 

ή στο e-mail spnd@otenet.gr.  



4 

 

 

1η Έκθεση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

30-31 Οκτωβρίου 2010 - Πειραιάς 

Πολυχώρος ΑΠΟΛΛΩΝ (της Νομαρχίας Πειραιά)  

http://education2010.gr/ 

 

Θεματολογία:  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο, το e-learning, οι προτζέκτορες, οι διαδραστικοί 

πίνακες, οι οθόνες αφής, η υψηλή ευκρίνεια, τα πολυμέσα, το εκπαιδευτικό λογισμικό... 

Η έκθεση θα διεξαχθεί στη μοντέρνα Εκθεσιακή Αίθουσα του Πολυχώρου ΑΠΟΛΛΩΝ (της 

Νομαρχίας Πειραιά), στον Πειραιά, επί της οδού Ερμουπόλεως & Πηλίου 1 (Καμίνια) το 

Σαββατοκύριακο, 30 & 31 Οκτωβρίου 2010.  

Ώρες λειτουργίας από 10.30 ως 19.30.  

 

Ετήσιο συνέδριο της Π.Ε. Φιλολόγων  

«Η ανθρωπιστική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: παρόν και μέλλον»  

Νοέμβριος 2010  

Θεματικοί άξονες: 

 Ιστορική εξέλιξη της ανθρωπιστικής παιδείας στην Εκπαίδευση.  

 Οι ανθρωπιστικές σπουδές στο σημερινό σχολείο.  

 Ανθρωπισμός και Εκπαίδευση. Εκτιμήσεις – προοπτικές – προτάσεις.  

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2010 (χρόνος και χώρος θα καθορισθούν 

εγκαίρως) και η διάρκειά του θα είναι τρεις ημέρες. Θα το  παρακολουθήσουν οι 

Περιφερειάρχες και Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ2, οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι φιλολόγων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Δ.Ε.  

ΠΕ2, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων, αντιπροσωπεία φιλολόγων από την 

Κύπρο και φιλόλογοι, εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας.  

Π.Ε.Φ., Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210-

5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr  

 

Κατάλογος Αξιολογητών του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / Grundtvig  

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/axiol_llp.html  

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον «Κατάλογο Αξιολογητών του 

Προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / GRUNDTVIG», για τη συγκρότηση καταλόγου φυσικών 
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προσώπων ως αξιολογητών, με τους οποίους το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική 

Μονάδα (του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση) μπορεί να συνεργάζεται, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

International Workshop “Teaching robotics, teaching with robotics”  

15 November 2010    

www.terecop.eu/SIMPARworkshop.htm        

co-located with SIMPAR 2010 conference in Darmstadt, Germany  

This workshop “Teaching robotics, teaching with robotics” will be held in Darmstadt, 

Germany, on Nov 15, 2010, hosted by the SIMPAR 2010 (Simulation, Modelling and 

Programming  for Autonomous Robots) conference.  

The workshop is aimed to promote exchange and sharing of experiences among researchers 

in the field of educational robotics. Over the last decade, at an international level, several 

efforts have been made to integrate robotics in tertiary and school education, mainly in 

science and technology subjects.  

At tertiary level robotics is present as a regular subject within two contexts: in mechanical 

engineering and in information engineering where a greater emphasis is given to 

autonomous robotics. In this latter context, more interesting for general educational 

purposes, robotics acts as a stimulating field where to apply a broad spectrum of knowledge 

and competences, both theoretical and practical. Therefore laboratorial activities can be 

easily settled as part of a normal course in robotics. Robotics is therefore a good completion 

for the curriculum and training of an information engineering undergraduate student.  
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EDITORIAL 
Summer is ending and our communication starts. Before getting to those that happened and 

will happen, let's remind ourselves what EDRASE is. 

 

EDRASE is a non-Profit company, founded in 2010. It aims to promote primarily science in 

Greece and the EU and other social sciences, with activities such as seminars, lectures, 

discussions and production of educational material. 

For this purpose it will use all such structures and fora that exist today and support such 

activities like National and European programs and agencies such as the Department for 

Education Lifelong Learning and Religious Affairs, the Ministry of Environment, Energy and 

Climate Change, and the State Scholarship Foundation, as a national Representative of 

"Lifelong Learning Programme" (LLP). 

 

The company will: 

Attempt to achieve the promotion and dissemination of science, the broader humanities and 

culture in the scientific community, educators at all levels and generally in society, through 

activities such as adult education, vocational training and teacher training, collaboration with 

Greek and European education and training bodies, etc. Also, the events and all forms of 

educational activities that contribute to the training of members will constitute a major 

target. 

PAST EVENTS 

736 Ideas for a Dream 

EDRASE participated to the “736 Ideas for a Dream” project, which  aims to fight social 

exclusion. It was organised by a number of NGOs from Spain, Italy, Ireland, Belgium, 

Germany and Greece. We suggested the development of a digital dictionary with pictures 

that would enable the communication between people that do not speak the same language 

or have a more generalised speech problem. The ideas that were suggested can be found at 

the following website: 

 

http://736ideas.eu/736/ 
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Scientific Cafe first session  

The very first session of our scientific cafe took place, successfully at Art’s Cafe at 

Ampelokipi, Athens (6 Sinopis St., just behind the Athens Tower). 

The session speaker was Dr. Harry Kazlaris, PhD and the theme of the talk was: 

«Medically assisted reproduction: Applications and reflections». 

There was an EDRASE presentation that took place beforehand referring to the aims and 

targets of the company and after the talk Dr Kazlaris answered to questions from the 

attendees.  

 

FUTURE EVENTS 

International meeting «E-learning for a better quality of life and social well 

being»  

2nd of Οctober 2010 – Athens, Glyfada 

Training Centre, National Bank of Greece  

The conference will take place on the first day of the e-Learning Expo.  

Speakers include: Dr. Aristotelis Bouratsis, Director Thematic Operations, EuropeAid EU, Dr. 

Helen Rana, Head of Policy JISC, UK,  Dr. Martina Roth, Director of the Intel Education 

Group for Europe, Middle East and Africa, Dr. Martin Dougiamas, Moodle, Dr. Grainne 

Conole, professor Open University in UK, Dr. Michalinos Zempylas, researcher CARDET & 

associate professor Open University of Cyprus, Mrs Jane Richardson, EMEA Senior Manager, 

Oracle Education Foundation.  

This conference has been included in the framework of the Εuropean Union Year against 

poverty and social exclusion and is part of a larger set of conferences that will take place in 

the future. 

   

 

3rd conference «Access to life»  

9-10 October 2010 – Drama   

The paraplegic organisation of Drama and the city of Drama will organise the 3rd conference 

“Access to life”. 

The conference will take place on 9-10 of October 2010, at the local music Hall of Drama. 

Times are: 10:00 - 14:00 and 17:30 - 20:30.  
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Those wishing to participate in the conference should contact the organisers, on Mondays 

and Tuesdays between 6:00 pm.– 8:00 pm. Mobile:  00306970400665 or e-mail at 

spnd@otenet.gr.  

 

1st Exhibition of Education Technology 

 

30-31 October 2010 – Piraeus  

 

Multi-conference center APOLLON-Piraeus  

http://education2010.gr/ 

 

Themes:  

Computers, internet and e-learning, projector technology, interactive blackboards, touch 

screens, high definition display, multimedia technology, further educational material and 

software... 

The exhibiton will take place at the multi-conference center APOLLON in Piraeus. The 

address is: 1 Peliou Street and Ermoupoleos Street (right on the corner) at Kaminia region 

on the 30th & 31st of October of 2010. 

 

EXPO timetable: 10.30 ως 19.30.  

   

Annual Conference of G.S. Philologists  

“The humanitarian education in second Grade schools: present and future 

directions” 

 

November 2010  

 

Themes:  

 Historical evolution of humanitarian education in Europe.  

 Humanitarian studies in today’s school environment.  

 Humanism and education. Evaluations – prospects – suggestions. 

The conference will take place in November 2010 (time and place to be announced) and it 

will last for three days. It will be attended by county prefects and senior officials for 

Scientific and Pedagogical directions etc, school literature programme consultants, the 
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Directors of Education and the senior officials of local offices, the Presidents of the local 

literature teachers unions, representatives of the equivalent Cyprus’ union and also literature 

teachers from all local unions across Greece. 

PEF, Conference organising committee, 6 Politechniou Street, 104 33, Athens, tel: 210-

5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr  

 

Μember recruitment for the set up of validation committees for the Lifelong 

Learning Programme Grundtvig  

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/axiol_llp.html  

This is an application invitation for those interested to be enlisted in the possible evaluators 

list of the Grundtvig Lifelong Learning Programme, with whom the Foundation of Greek 

State Scholarships (being the National Contact Administration Point of the European Lifelong 

Learning Programme), may collaborate whenever the institution requires depending on the 

available projects.  

   

MEETINGS 

International Workshop “Teaching robotics, teaching with robotics”  

15 November 2010    

www.terecop.eu/SIMPARworkshop.htm        

co-located with SIMPAR 2010 conference in Darmstadt, Germany  

This workshop “Teaching robotics, teaching with robotics” will be held in Darmstadt, 

Germany, on Nov 15, 2010, hosted by the SIMPAR 2010 (Simulation, Modelling and 

Programming  for Autonomous Robots) conference.  

The workshop is aimed to promote exchange and sharing of experiences among researchers 

in the field of educational robotics. Over the last decade, at an international level, several 

efforts have been made to integrate robotics in tertiary and school education, mainly in 

science and technology subjects.  

At tertiary level robotics is present as a regular subject within two contexts: in mechanical 

engineering and in information engineering where a greater emphasis is given to 

autonomous robotics. In this latter context, more interesting for general educational 

purposes, robotics acts as a stimulating field where to apply a broad spectrum of knowledge 

and competences, both theoretical and practical. Therefore laboratorial activities can be 
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easily settled as part of a normal course in robotics. Robotics is therefore a good completion 

for the curriculum and training of an information engineering undergraduate student.  

 


