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Educational Activities Society   
“Edrase” www.edrase.gr 

Ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν η   Ι α τ ρ ι κ ή  

Στοχευμένη έρευνα και θεραπεία 

Αποδοτικότερη φροντίδα υγείας 

Βλαστικά κύτταρα και επαναπρογραμματισμός 
κυττάρων 

Τελομερίδια και Ιατρική 

Στις επόμενες σελίδες θα δείτε κάποιες από τις πτυχές των θεμάτων  

που ασχοληθήκαμε και άλλων που προγραμματίζουμε για το μέλλον 

στο Café ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24) 

τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα   

Είσοδος ελεύθερη 

http://www.ianos.gr/events/sinantiseis-korifis-giorgos-karabelias-kotzias-ekd.html
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‘’Μεικτή μάθηση’’ και Συνέδριο στην Malaga της Ισπανίας 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Blended 

Learning του Πολυμερούς Σχεδίου Grundtvig, η Ε.ΔΡΑΣ.Ε 
συμμετείχε στο πρώτο διεθνές συνέδριο "Ποιότητα στην 

Μεικτή Εκπαίδευση (Blended Learning) - Έννοιες Βελτιστο-

ποιημένες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (BLAdEdu)’’ που 

έγινε τον Φεβρουάριο του 2014 στο Wiener Neustadt 
(Αυστρία), με εκπροσώπους τους κ. Τζιμόπουλο, Ηλιάδη, 

Γαβαλά και Κατσαντώνη.  

Το πρόγραμμα παρείχε προφορική παρουσίαση από τους ομιλητές 
που παρουσιάζουν τις εργασίες τους και ειδικά εργαστήρια με α-

ντικείμενα: 

«Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων», «Οργάνωση εκμάθησης Μει-
κτής Εκπαίδευσης» και «Κριτήρια Ποιότητας στην Μεικτή Εκπαί-

δευση». 

Το επόμενο και τελευταίο της Ευρωπαϊκής σύμπραξης πρόκειται να γίνει τον ερχόμενο Αύγου-

στο, στην Malaga της Ισπανίας.  

Οι εταίροι μας είναι: 
- Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Ιταλία 

- Federazione Culturale "Europaclub" Roma, Ιταλία 

- European Initiative for Education/Europaische Bildungsinitiative 
Wiener Neustadt, Αυστρία  

- Vienna University of Technology (TU Vienna) Αυστρία               

- Fundacion Escuelas Profesionales Sagrada Familia" Ισπανία   

- University of Helsinki Viikki Teacher Training Sch, Φινλανδία 

 

 

Το πρόγραμμα - το οποίο θα παρουσιαστεί στην ολοκληρωμένη του διάσταση στην Ισπανία -

έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ποιοτικού συστήματος για την ‘’μεικτή μάθηση’’. 
Αντικείμενα του προγράμματος, όπως εκφράστηκαν στις επιμέρους συναντήσεις και πρόκειται 

να ολοκληρωθούν μέχρι το επόμενο συνέδριο, είναι: 

- ο καθορισμός και η ανάπτυξη μεθόδων για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στον σχεδια-

σμό, ανάπτυξη και εφαρμογή σεμιναρίων ‘’μεικτής μάθησης’’.  
Η αξιολόγηση των μεθόδων είναι ένα επιπλέον αντικείμενο. Η εστίαση γίνεται στις δραστηριό-

τητες καθηγητών αλλά και στις ανάγκες των επιμορφούμενων. Τα εργαλεία και ο οδηγός για 

τα παραπάνω θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν.  
- Ο καθορισμός, η αξιολόγηση και η περιγραφή μετρήσιμων μεγεθών για τα ποιοτικά επίπεδα 
της ‘’μεικτής μάθησης’’  
- Ο καθορισμός ενός μίνιμουμ επιπέδου από απαιτούμενων δεδομένων και η ανάπτυξη εργαλεί-

ων για την αξιολόγησή τους.  
- Ο ακριβής καθορισμός των σχετικών αντικειμένων με την μεικτή μάθηση τα οποία εξασφαλί-
ζουν την μάθηση από πλευράς των επιμορφούμενων 
- Η περιγραφή ενός ρεαλιστικού συνολικού περιβάλλοντος, ώστε να συμπεριλάβει τις τελευταί-
ες έρευνες, τις καλές πρακτικές και τους σχετικούς οδηγούς. 

 

Περιγραφή του προγράμματος Blended Learning 

Σελίδα 2 

Η ενδιάμεση συνάντηση των εκπροσώπων των εταίρων μας, όπου καθορίστηκαν τα τελικά βήματα προς το 2ο συ-
νέδριο στην Malaga, έγινε στην Σύρο, τον Αύγουστο του 2014. Συμμετείχαν οι κ. Τζιμόπουλος, Φιλιόγλου και Γα-
βαλάς 
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Active Citizenship  (ACT for SHARE via Web Radio) 

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης 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, 

Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Αγγλία 

και Σλοβενία). 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δια-

κρατικές κινητικότητες των μελών 

των συμμετεχόντων φορέων, στις 

άλλες χώρες των εταίρων. Η πρώτη συνάντηση στην οποία και σχε-
διάστηκε στις λεπτομέρειές του το πρόγραμμα, έγινε στη Χάλκη και 

συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι από τις παραπάνω χώρες. Από την Ελ-

λάδα φορέας υλοποίησης είναι η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (Ε.ΔΡΑΣ.Ε). Οι επόμενες συ-
ναντήσεις έγιναν στην Ισπανία (Φεβρουάριος 2014), Σλοβενία (Ιούλιος 2014), Πολωνία 

(Οκτώβριος 2014), ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με την συνάντηση στο Λονδίνο, τον Ιούλιο 

του 2015.  

Περιγραφή του προγράμματος ACT for SHARE  

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων και ηλικιωμέ-

νων του κάθε τόπου (του κάθε εταίρου),  διαμέσου συνεντεύξεων οι οποίες καταγράφονται 
και δημοσιοποιούνται σε WEB radio της περιοχής του. Για τις συνεντεύξεις της Χάλκης το υλι-

κό αναρτάται στον Web Radio σταθμό 

Παλμός της Ρόδου και στο site 
www.edrase.gr 

Οι συνεντεύξεις αυτές αφορούν 

13 διαφορετικά θέματα (ένα σε κάθε 
συνέντευξη) ενώ παράλληλα ανταλ-

λάσσονται τα συμπεράσματα των συνε-

ντεύξεων για κάθε θέμα, μεταξύ όλων 

των Ευρωπαίων εταίρων, ώστε να προ-
κύψουν τα κοινά σημεία, οι διαφορές 

και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, 

στο παρελθόν και σήμερα.  

Η συνάντηση στην Πολωνία τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν η τρίτη στη σειρά.  

Συμμετείχαν οι οργανισμοί:  
Ε.ΔΡΑΣ.Ε (Ελλάδα), Algaba de Ronda (Ισπανία), 

Radio Radiccio (Ιταλία),  Glotta  Nova 

(Σλοβενία), Stowarzyszenie Aperto (Πολωνία) 

και Wise Owls (Αγγλία).  
Συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος και ο 

προγραμματισμός των νέων συνεντεύξεων.  

Από πλευράς Ε.ΔΡΑΣ.Ε συμμετείχαν οι κ Τζιμό-
πουλος Νίκος και Στέργιος, Φιλιόγλου Μιχάλης 

και από την Χάλκη η Άννα Λιβανίου και η Ράνια 

Ιωάννου. 

Σελίδα 3 



Page 4 

Newsletter No 7                                                                       ΙΑΝ—ΑΠΡ 2015                                                       

‘’Εξατομικευμένη Ιατρική’’ στο Café του ΙΑΝΟΥ 

 
Από την ίδρυσή της η Ε.ΔΡΑΣ.Ε έχει εφαρμόσει τον θεσμό του Επιστημονικού Καφε-

νείου, με θέματα τα οποία κάθε φορά αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες και εκλαϊκεύο-

νται για το κοινό. Ενδεικτικά, θέματα που έχουν παρουσιαστεί είναι η υποβοηθούμενη αναπα-

ραγωγή, η ανοσολογία της άμυνας του ανθρώπου και του καρκίνου, η οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα και τα γενόσημα φάρμακα. 
Το επόμενο θέμα είναι η ‘’Εξατομικευμένη Ιατρική’’ και θα παρουσιαστεί στο Café του 

ΙΑΝΟΥ, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα, στην Αθήνα (Σταδίου 24).  

 
Ομιλητές της εκδήλωσης - η οποία είναι ανοιχτή και με δωρεάν είσοδο για το κοινό - είναι: 

Σαράντης Γκάγκος, PhD, Clinical Cytogeneticist ABMG/1996, Ερευνητής Β΄ στο Εργαστήριο 

Γενετικής του Ιδρύματος  Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): 

"Τελομερίδια και καρκίνος: Η αστάθεια των χρωμοσωμάτων στην εξατομικευμένη Ια-
τρική". 

Νίκος Γαβαλάς, Ερευνητής Βιολόγος, PhD στην Μοριακή Ιατρική /  

Αυτοάνοσα νοσήματα και Ανοσολογία. Εργάζεται στο Ογκολογικό 
τμήμα του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: 

"Περί εξατομικευμένης αντιμετώπισης ιατρικών περιστατικών". 

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση των ομιλητών με το κοινό. 
Σας περιμένουμε  

να πιούμε καφέ στον όμορφο χώρο του Βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ,  

να ακούσουμε τους ειδικούς, να ανταλλάξουμε απόψεις  

και να γνωριστούμε στο πλαίσιο της εκλαϊκευμένης επιστήμης που προ-
σφέρει η Ε.ΔΡΑΣ.Ε 

 

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοι-

νωνικών Ερευνών (ΙΑΚΕ). 
Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2015. Περισσότερες 

πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα iake.weebly.com  

Εκ μέρους του ΙΑΚΕ 
Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος  (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και 

Τοπογράφων) Ηράκλειο Κρήτης τηλ: 2810246871 johntzortzakis@gmail.com 

Ανακοινώσεις εκδηλώσεων 

Διημερίδα επιστημονικού λόγου και παι-

δαγωγικού αναστοχασμού 
Τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου και η επι-

στημονική ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν διημερίδα: 

‘’Αναζητώντας δρόμους δημιουργικής διδασκαλίας 

της Επιστήμης, της Γλώσσας και της Τέχνης στο σημερινό 

σχολείο’’. 
Σάββατο, 14/2/2015 - Κυριακή, 15/2/2015 Αίθουσα εκδηλώσεων «Οδυσσέας Ελύτης», 

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα –Λιναρδάτου  

Για περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφή, http://www.avgouleaschool.gr/
index.php/νέα/715-διημερίδα-φιλολόγων-14-15-φεβρουαρίου-2015 

Σελίδα 4 
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Προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. 

 
Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγ-

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού 
Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., ώστε να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στα επικείμενα 

προγράμματα επιμόρφωσης της Πράξης, για την οποία η εν 

λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. 
 

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., που 

θα υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2015 
στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετά-

σχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές 

της δημόσιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, εκτός των εκ-
παιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστο-

ποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 

επιμόρφωσης. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχε-
τική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 3222135) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, 

προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης 

Α' επιπέδου Τ.Π.Ε.  
 

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b

-epipedo2.cti.gr → «Υλικό Επιμόρφωσης» → «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)». 

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιανουαρίου 
2015, οπότε και να ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της 

διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου 

2015. 
Για πληροφορίες http://b-epipedo2.cti.gr 
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19ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Ετερότητα» 

 
Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν το 19ο 

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Ετερότη-

τα», στην Πάτρα στις 10-12 Ιουλίου 2015.  Περισσό-

τερες πληροφορίες στο http://www.elppo.gr  
 

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Παντελής Γεωργογιάννης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Σελίδα 5 
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7ος Διαγωνισμός Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων  

 

 Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-

Ε) και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτού-

ζος» σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προκηρύσσουν τον 7ο Διαγω-

νισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων: Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποστηρικτικών δομών 

της Εκπαίδευσης, Διοικητικών μονάδων Διευθύν-

σεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσε-

ων Εκπαίδευσης καθώς Προσωπικών ατομικών ή 

ομαδικών Ιστότοπων Εκπαιδευτικών. 

  

Ο Διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για 

τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτι-

κή Πράξη» (Σύρος 26-28 Ιουνίου 2015) το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(159688/Γ|3-10-2014). 

Επίσημος ιστότοπος του Διαγωνισμού: http://www.eduwebawards.gr/ 

  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη όλων των ποιοτικών διαδικτυακών ιστότοπων 

που παρέχουν εκπαιδευτικές – παιδαγωγικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, η ηθική και η 

υλική -έστω και συμβολικά- επιβράβευσή τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Ελληνόφωνοι Εκπαιδευτικοί Ιστότοποι, οι 

οποίοι θα είναι ενεργοί τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία αξιολόγησής τους  

(1/3/2015 – 31/5/2015), στις ακόλουθες κατηγορίες, για τις οποίες θα δοθούν αντίστοιχα 

βραβεία και έπαινοι: 

 
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, 
Γυμνάσια, EΕEEK, ΣΔΕ 

Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. 

Υποστηρικτές Δομές Εκπαίδευσης ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, ΚΠΕ, 
ΣΕΚ, ΚΕΔΔΥ κ.α, 

Διοικητικές μονάδες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών 

Διευθύνσεων, 

Προσωπικοί Iστότοποι Eκπαιδευτικών και Ομάδων Εκπαιδευτικών. 

 

Αιτήσεις συμμετοχής: 1-28 Φεβρουαρίου 2015. 
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Ανακοινώσεις εκδηλώσεων 
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Cellular Heterogeneity (15-18 April 2015)  - EMBL  
European Molecular Biology Laboratory 

31 January  

last chance to sub-
mit your abstract 

and apply for  

financial support  

The purpose of this symposium is to bring together researchers across different disciplines 

with a shared interest in studying the origins and consequences of variability in biological 
systems, ranging from stochastic molecular fluctuations to emerging cell population-level 

phenomena.  
 

A limited number of fee waivers and travel grants are available for this meeting. Apply for 

one when submitting your abstract. (further information) 

BioMalPar XI: Biology and Pathology of the Malaria Parasite 

EMBL Conference 
Location & dates EMBL Heidelberg, Germany 11 - 13 May 2015  

Deadlines Registration - 16 Apr 2015 Abstract - 9 Mar 2015 

 

http://www.embl.de/training/events/2015/BMP15-01/registration/index.html?

utm_source=eventmailing&utm_medium=E-Mail&utm_content=BMP15-
02&utm_campaign=BMP15 

 

European Molecular Biology Laboratory, Course and Conference Office, Meyerhofstr. 1, 
69117 Heidelberg 

Tel.: +49 (0) 6221 387 8797, Fax: +49 (0) 6221 387 8158 

events@embl.de    www.embl.de/events 
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Η ΕΔΡΑΣΕ είναι από το 2014 μέλος του με-

γάλου δικτύου Elos. Συμμετείχε στο πρό-

γραμμα  «Elos - education stretching borders: 

Quality review & recognition at policy 

level” (517920-LLP-2011-NL-COMENIUS-CMP) 

που σκοπό είχε την δοκιμή των κριτηρίων ποιό-
τητας για τα σχολεία Elos και την αποδοχή του 

δικτύου από τις επίσημες εκπαιδευτικές αρχές σε 

κάθε χώρα της Ε.Ε.  

Αλλά, τι είναι το Elos; 

Είναι μια εκπαιδευτική έννοια η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής και διε-

θνούς διάστασης στην εκπαίδευση. Πρόκειται για την προετοιμασία των νέων για ένα μέλλον 

σε μια κοινωνία στην οποία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η παγκοσμιοποίηση είναι μια 

πραγματικότητα. 

Το  δίκτυο Elos καθορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, περιγράφοντας  τις 

διάφορες παραμέτρους που παίζουν ρόλο όταν οι μαθητές (και οι πολίτες γενικότερα) συμ-
μετέχει σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται με την  Ευρώπη. 

Το Κοινό Πλαίσιο για την Ευρώπη αρμοδιότητα ισχύει για τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα 

του εκπαιδευτικού συστήματος, πιθανώς το καθένα με τη δική του εστίαση. Η έννοια των 

Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων που εισάγει το Elos, περιλαμβάνει τον Διεθνή Προσανατολισμό ερ-
γασίας , τις επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και τις ξένες γλώσσες και την ευρωπαϊκή ιστο-

ρίας. Έτσι, οι μαθητές τόσο από τα επαγγελματικά όσο και από τα ακαδημαϊκά προσανατολι-

σμένα προγράμματα μάθησης θα επωφεληθούν από τις έννοιες των δεξιοτήτων που το Elos 
προτείνει. 

Ορίζει ένα πρότυπο ποιότητας για τα σχολεία, που περιγράφει τις απαιτήσεις για καθένα από 

αυτά, ώστε να τους επιτραπεί να αυτοαποκαλείται ένα «σχολείο Elos». Με την υπογραφή 

«επιστολής δέσμευσης», τα σχολεία δηλώνουν ότι θα εργαστούν για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων αυτών. 

Το Elos προσφέρει ένα διεθνές δίκτυο σχολείων, που μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Σε 

όλες τις συμμετέχουσες χώρες, υπάρχει ένα εθνικό δίκτυο σχολείων Elos (και / ή διάφορα 
περιφερειακά δίκτυα). Όλα τα σχολεία Elos έχουν υιοθετήσει τόσο το πλαίσιο Ευρωπαϊκών 

δεξιοτήτων  για τους μαθητές, καθώς και τα σχολικά πρότυπα . Αυτά τα σχολεία γίνονται 

αυτόματα μέλη του διεθνούς δικτύου Elos, το οποίο περιλαμβάνει επίσης: 

• Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις του δικτύου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις έννοιες και τις πρακτικές? 

• Συμβολή στην διεθνή προγράμματα αξιολόγησης και έρευνας? 

• Η πρόσβαση σε αξιόπιστους συνεργάτες, όλοι εξίσου δεσμευμένη στους κοινούς στόχους 
σε σχέση με την ευρωπαϊκή και διεθνή προσανατολισμό στην εκπαίδευση. 



 

 2ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμ-

βούλων (ΠΕΣΣ)» 

Θεσσαλονίκη στις 27-29 Μαρτίου 2015, με θέμα «Εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχο-
λείο του 21ου αιώνα». 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ) 

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α , ΑΘΗΝΑ Τ. Κ.: 10557 

210.3229120,  pess(ΑΤ)pess.gr,  http://www.pess.gr 
 

 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πλη-

ροφορικής 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην Καστοριά (e-

mail: synedrio@pekap.gr  
 

 

3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Ακαδημαϊκή Αριστεία και Χάρισμα: Νέ-
ες τάσεις στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα" 
Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη», με 

ελεύθερη είσοδο 

.https://sites.google.com/site/synedrioaristeia2015/ 

 
 

22° Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης  

Γλωσσολογίας από 24 έως και 26 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο 

Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστη-
μιούπολη) 

Το Συμπόσιο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ06 με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στον 

ίδιο χώρο θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Απριλίου 2015 διημερίδα με θέμα «Διγλωσσία και Δί-

γλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διαφόρους Τύπους 
Διγλωσσία». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

http://www.enl.auth.gr/istal22/cfp.html (για το συμπόσιο) και http://

www.enl.auth.gr/langlab/ws_baled/ (για τη διημερίδα). 
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Προγραμματισμένα Συνέδρια 

mailto:synedrio@pekap.gr
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Ε.ΔΡΑΣ.Ε  

85110 Χάλκη, Δωδεκάνησα, 

Ελλάδα 

Τηλέφωνα: +302246045363, +6974918591 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

Ηλιάδης Βαγγέλης: vanil@otenet.gr  

Τζιμόπουλος Νίκος ntzimop@sch.gr 

Φιλιόγλου Μιχάλης micfilioglou@hotmail.com 
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www.edrase.gr 

Εγγραφείτε δωρεάν στην Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης  

για αμεσότερη ενημέρωση και συμμετοχή  
 

σε Ευρωπαϊκές συμπράξεις 

σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

σε συνεργασία σε επιστημονικά θέματα 

σε εθελοντική συμβολή στις δράσεις μας 
στην διοργάνωση των επιστημονικών μας καφενείων 

σε εκπαιδευτικά θέματα 
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