
Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν περίο-

δος έντονων δραστηριοτήτων για την 

Εταιρία μας. Το κύριο βάρος έπεσε 

στην συμβολή μας στα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα που συμμετέχουμε, 

αλλά και στην οργάνωση των δρα-

στηριοτήτων μας που πρόκειται να 

αναλάβουμε τη νέα περίοδο, 2014-

2015.  

Στο ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο θα 

δείτε τις δραστηριότητες που πραγμα-

τοποιήσαμε όπως η συνάντηση των 

εταίρων του προγράμματος «Active 

Citizenship for Seniors and Juniors 

Share via web radio» στην Ljubljana 
της Σλοβενίας και  του προγράμματος 

«Blended Learning Quality -  Con-

cepts Optimized for Adult Educa-

tion» στην Σύρο. Υπάρχουν επίσης 

και  αυτές που προγραμματίζουμε για 

το μέλλον. Ακόμα,  θα ενημερωθείτε 

για γεγονότα, συνέδρια και σεμινάρια  

που πρόκειται να συμβούν το επόμε-

νο διάστημα. 

Last summer was a period of inten-

sive activities for our Society.  We 

mainly focused on activities that we 

have designed to undertake during 

the new season 2014-2015.  

In this newsletter you will be in-

formed about activities, such as the 

partners’ meeting of the programme 

«Active Citizenship for Seniors 

and Juniors Share via web radio» 

in Ljubljana Slovenia and the part-

ners’ interim meeting of the pro-

gramme «Blended Learning Qual-

ity -  Concepts Optimized for 

Adult Education»  in Syros island, 

Greece.  Here are also some of our 

future plans. You will also be in-

formed about events, conferences 

and courses that are about to take 

place. 

;Άποψη του λιμανιού της Χάλκης 

View of the port of Halki Island 
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Πραγματοποιήθηκε τις τε-

λευταίες μέρες του Αυγού-

στου (29-30/8) στην Ερμού-

πολη της  Σύρου η ενδιάμε-

ση συνάντηση των εταίρων 

του προγράμματος BLAd-

Edu. Οι συνεδριάσεις έγιναν 

στο σχολικό συγκρότημα 

«Μάννα» και διήρκεσαν 2 

ημέρες. Συζητήθηκαν τα 

μέχρι τώρα αποτελέσματα 

του προγράμματος, και πάρ-

θηκαν αποφάσεις για την 

παραπέρα πορεία και διάδο-

ση των αποτελεσμάτων  του. 

Ιδιαίτερο θέμα αποτέλεσαν 

η οργάνωση του σεμιναρίου 

στο  Ελσίνκι της Φιλανδίας 

και το τελικό συνέδριο στη 

Μάλαγα της Ισπανίας Επι-

πλέον, οι σύνεδροι, ξεναγή-

θηκαν στην Άνω Σύρα και 

στα αξιοθέατα της Ερμούπο-

λης. 

δων, τη Διεύθυνση Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Κυ-

κλάδων, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

Κυκλάδων, την Ελληνική 

Ένωση για την Αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

(http://www.e-diktyo.eu), το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δί-

κτυο και την ΕΔΡΑΣΕ. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά 

διοργανώθηκε ένα εξ απο-

στάσεως σεμινάριο από την 

Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτί-

ου Αιγαίου σε συνεργασία 

με το Σχολικό Σύμβουλο 

Πληροφορικής Κυκλάδων, 

τη Διεύθυνση Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Κυκλά-

εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης από 

όλα τα νησιά του Ν. Αιγαί-

ου, οι οποίοι είχαν ολοκλη-

ρώσει με επιτυχία το πρώτο 

μέρος του σεμιναρίου.  

Για την νέα σχολική χρονιά 

έχει εξαγγελθεί αντίστοιχο 

σεμινάριο. 

Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig " Ποιότητα στην Μεικτή 

Εκπαίδευση (Blended Learning)- Βελτιστοποιημένες Έννοιες 

για την Εκπαίδευση Ενηλίκων » ( BLAdEdu ) 

Σεμινάρια εξ αποστάσεως 

Grundtvig Multilateral Project “Blended Learning Quality-

Concepts Optimized for Adult Educa-tion” (BLAdEdu) 

main issue was the  project’s 

results so far and decisions 

were taken concerning the 

further project development 

and the dissemination plan. A 

special chapter of this meeting 

was dedicated to the  organi-

zation of a course at Helsinki 

Finland and the final confer-

ence in Malaga, Spain. A 

guided tour to Ano Syros and 

Hermoupolis was offered to 

the participants. 

The interim partners’ meet-

ing of the Grundtvig Multi-

lateral Project “Blended 

Learning Quality-Concepts 

Optimized for Adult Educa-

tion” (BLAdEdu) took place 

the last days of August (29-

30/8) in Hermoupolis, Sy-

ros. The event was hosted at 

the Manna school complex 

and lasted for 2 days. The 
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Πραγματοποιήθηκε στις 3-7 

Ιουλίου 2014 στην Λου-

μπλιάνα της Σλοβενίας η 

Τρίτη συνάντηση των εταί-
ρων του προγράμματος 

ACT- for share,στο οποίο 

συμμετέχει και η ΕΔΡΑΣΕ. 

Συμμετείχαν ακόμη και  οι 

οργανισμοί : 

Algaba de Ronda (Ισπανία), 

Radio Radiccio (Ιταλία), 

Glotta Nova (Σλοβενία), 

Stowarzyszenie APERTO 

(Πολωνία) και  

Wise Owls (GB). 
Συζητήθηκε η πορεία του 

προγράμματος και ο προ-

γραμματισμός των νέων 

συνεντεύξεων καθώς και ο 
συντονισμός των συζητήσε-

ων για τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων για κάθε θέ-

μα, από κάθε εταίρο. 

Πραγματοποιήθηκαν επι-

σκέψεις στην έδρα της εται-

ρίας   Glotta Nova, στις ε-

γκαταστάσεις του συνεργα-

ζόμενου ραδιοφωνικού 

σταθμού «Radio Štajerski 

val» καθώς και σε αξιοθέα-
τα της Σλοβενίας. 

Από ελληνικής πλευράς 

συμμετείχαν τα μέλη του 

Δ.Σ της ΕΔΡΑΣΕ Ηλιάδης 
Βαγγέλης και Τζιμόπουλος 

Νίκος καθώς και τα μέλη 

της ΕΔΡΑΣΕ Ιωσηφίδου 

Μαρία, Αραπάκη Ελισάβετ 

και Τενοσβίλι Μαρία.  

Education , Directorate of 

Primary Education Cy-

clades, the Greek Associa-

tion for Utilization of ICT in 

Education (http://www.e-

diktyo.eu), University of the 

Aegean and the Greek 

School Network and 

EDRASE. The seminar    

For a second consecutive 

year organized a seminar 

remotely from the Regional 

Directorate of Primary and 

Secondary Education of 

South Aegean in collabora-

tion with the School of In-

formatics Consultant Cy-

clades, Cyclades Secondary 

involved teachers of 

Primary / Secondary Educa-

tion from all the islands of 

the southern Aegean, who 

had successfully completed 

the first part of the seminar.  

A new course is scheduled 

for this year. 

Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig/ πρόγραμμα “Active 

Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio"   

E-learning courses 

Grundtvig Learning Partnerships/programme “Active 

Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio"   

Owls (UK). The progress of 

the programme was dis-

cussed and the new interview 

coordination and themes in 

each partner were scheduled. 

We visited the “Glotta Nova” 

offices and the  «Radio Šta-

jerski val», a radio station 

which collaborates within the 

project. We also visited some 

of the remarkable Slovenian 

attractions. 

The Greek delegate was 

consisted of Evangelos Ili-

adis and Nikolaos Tzi-

mopoulos, members of the 
board, and Mrs Iosifidou 

Maria, Arapaki Elisabet & 

Tenosvili Maria, members 

of EDRASE.  

The third partners’ meeting 

of the programme ACT- for 

share took place in Ljubljana 

Slovenia, between 3-7 of 

July 2014. In this meeting , 

except  Glotta Nova  that 

hosted the event and 

EDRASE, were  Algaba de 

Ronda (Spain), Radio Radic-

cio (Italy), Stowarzyszenie 

APERTO (Poland) and Wise 
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International Conference in Malaga 

(Spain) 2015 

The project aims to develop a quality system for 

Blended Learning (bLearning) and is a Grundtvig Mul-

tilateral Project in the Frame of the LLP-Programme of 

the European Commission. The lack of a concrete qual-

ity management for bLearning (and especially for 

bLearning courses) is responsible for experiments in 

running bLearning courses; the outcome of these 

courses is unsatisfying for the learners as well as for the 

course providers. The problem can be located either in 

formal learning as well as in nonformal learning.  

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 
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28 & 29 August 2015  

Blended Learning Quality International Conference 

Proposals and Topics: First 

Call for Papers 

We are inviting proposals for paper 

presentations, and posters/exhibits. 
Types of papers: Poster or Talk (15 

min). 

The provided topics are:  

 Quality issues focusing on learn-

ers' needs 

 eLearning Platforms used in 

Blended learning 

 Tutorial support for learners 

 Quality Criteria developed for 

Blended Learning 

 Special quality issues influencing 

the learning success of learners 

The conference days 

From Thursday, August 27, 2015 (afternoon) 

until Saturday, August 29, 2015. 

  

Deadlines 

You are asked to contact the organizing commit-

tee in advance if you want to submit a paper. 

Registration will begin on December 2014. 

The deadline for proposals (including an abstract 

fitting to the template) will be set for January 2015. 

Key Action 1: Learning Mobility of Individu-
als 

There is the option to ask for a KA1 grant 
(Teachers, Trainers in Adult Education) to 
participate the conference.  

  
Contacts 

Organizing Committee 

 Pedro Luis Garrido Cano 

 Marco Moya Harrop 

 Peter Mazohl 

E-mail: malaga@blendedlearning-quality.net 

http://blendedlearning-quality.us8.list-manage.com/track/click?u=51bae076a98df8c434dad1da3&id=0d6e0fba05&e=39eaa8042c
mailto:malaga@blendedlearning-quality.net?subject=Malaga%20Conference%202015


Στα πλαίσια του προγράμ-

ματος Blended learning 

Quality, οργανώνεται ένα 

συνέδριο στη Malaga. Σκο-
πός του προγράμματος είναι 

η δημιουργία ενός συστήμα-

τος ποιότητας για την Μει-

κτή Εκπαίδευση 

(bLearning) . Πρόκειται για 

μια πολυμερή σύμπραξη του 

Προγρ. Δια Βίου Μάθηση. 

Η έλλειψη μιας ολοκληρω-

μένης διαχείρισης ποιότητας 

για την  Μεικτή Εκπαίδευση 

(b-Learning  ( και ιδιαίτερα 
για  σεμινάρια) είναι υπεύ-

θυνη για πειραματισμούς σε 

σειρές μαθημάτων μεικτής 

εκπαίδευσης. Τα  αποτελέ-

σματα είναι όχι ικανοποιητι-

κά, τόσο για τους εκπαιδευ-

τές, όσο και για τους εκπαι-

δευόμενους. Το πρόβλημα 

εντοπίζεται τόσο στην τυπι-

κή, όσο και στην μη-τυπική 
εκπαίδευση. 

Προτάσεις και Θέ-

ματα: Πρώτο Κάλε-

σμα για εργασίες 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρο-

νται να υποβάλουν εργασίες  

ή παρουσιάσεις που αφο-
ρούν  την ποιότητα στην 

Μεικτή Εκπαίδευση.     Τύ-

πος εργασίας: Πόστερ ή 

ομιλία (15 ‘).  Τα θέματα 

είναι:                                   

Θέματα ποιότητας προσανα-

τολισμένα στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.         Πλατ-

φόρμες  που χρησιμοποιού-

νται στην Μεικτή Εκπαίδευ-

ση .                                     

Υποστήριξη των εκπαιδευο-
μένων.                                  

Κριτήρια ποιότητας , ειδικά 

προσαρμοσμένα για την 

Μεικτή Εκπαίδευση .           

Ειδικά θέματα  ποιότητας 

που επηρεάζουν την μαθησι-

ακή επιτυχία των εκπαιδευο-

μένων. 

Διαβάστε περισσότερα  θέ-

ματα για το συνέδριο  

των και Πολιτισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής .Δυνατότητες κινητικό-

τητας παρέχονται σε: 
o Εκπαιδευτικό Προσωπικό: 

(σχολεία, ανώτατη εκπαί-

δευση, επαγγελματική κα-

τάρτιση, εκπαίδευση ενηλί-

κων): συμμετοχή σε κύ-

κλους κατάρτισης, σεμινάρι-

α, εκπαιδευτικές αποστολές, 

κλπ. 

Υπάρχει η δυνατότητα επι-

δότησης των εξόδων παρα-

κολούθησης του συνεδρίου 

μέσω του προγράμματος 
Erasmus +/Βασική Δράση 1. 

Αυτή η βασική Δράση του 

προγράμματος, περιλαμβά-

νει σχέδια που διαχειρίζο-

νται τόσο οι Εθνικές Μονά-

δες όσο και ο Εκτελεστικός 

Οργανισμός Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμά-

Φοιτητές: για περιόδους 

σπουδών ή πρακτικής 

άσκησης 

Επαγγελματική μαθητεία για 
σπουδαστές και 

μαθητευόμενους 

στην αρχική επαγ-

γελματική εκπαί-

δευση και  

κατάρτιση.  

Για περισσότερες  

πληροφορίες: 

Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα στη Μεικτή Εκπαίδευση 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης της συμμετοχής 

σεις (συμπεριλαμβανόμενης 

και μιας περίληψης συμβα-

τής με το υπόδειγμα θα ορι-

στεί τον Ιανουάριο του 
2015. 

 
   

 

 

 

  
Επικοινωνία 

Οργανωτική Επιτροπή 

 Pedro Luis Garrido 

Cano 

 Marco Moya Harrop 

 Peter Mazohl 

E-mail: 

malaga@blendedlearning-

quality.net 

Ημέρες του Συνεδρίου 

Από Πέμπτη 27/8/2015 

(απόγευμα) έως Σάββατο 29 

Αυγούστου  29, 2015.  

Προθεσμίες  

Παρακαλείσθε να επικοινω-

νήσετε με την οργανωτική 

επιτροπή εκ των προτέρων 

εάν θέλετε να υποβάλετε 

εργασία . 

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν 

τον Δεκέμβριο του 2014. 

Οι προθεσμία για τις προτά-
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mailto:malaga@blendedlearning-quality.net?subject=Malaga%20Conference%202015


Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο 

πλαίσιο του προγράμματος 

με τίτλο «targeting protein 

aggregates in neurodegen-

erative disease», που χρημα-

τοδοτείται από την εταιρεία 

NEUROPORE με επιστημο-

νικό υπεύθυνο τον κ. Κων-

σταντίνο Βεκρέλλη, ενδια-

φέρεται να προσλάβει με 

σύμβαση έργου έναν (1) 

εξωτερικό συνεργάτη.  

Διάρκεια εργασίας: 

12 μήνες  

Ο/Η κατάλληλος/η 

υποψήφιος/α θα πρέπει να 

διαθέτει :  

1. Πτυχίο ΑΕΙ στην Βιολο-

γία ή Μοριακή Βιολογία ή 

στις Νευροεπιστήμες 2. Δι-

δακτορικό δίπλωμα στα ως 

άνω αντικείμενα σπουδών 3. 

Σημαντική εμπειρία σε τε-

χνικές Μοριακής και Κυττα-

ρικής Νευροβιολογίας, κα-

θώς και σε πειραματικά μο-

ντέλα πειραματόζωων 4. 

Καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας.  

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών, Ακαδημίας Αθη-

νών  

Τμήμα Διοικητικών Θεμά-

των, Σωρανού του Εφεσίου 

4, 115 27 Αθήνα  

vekrellis@bioacademy.gr 

Αθηνών (Ακαδημίας 50),           

την Παρασκευή, 10 Οκτω-

βρίου 2014 (ώρες 17.00΄-

21.00΄) και το Σάββατο, 11 

Οκτωβρίου (ώρες 09.00΄-

13.00΄) Πολυτεχνείου 

6,  10433  Αθήνα τηλ.: 210-

5243434,  fax: 210-5228231 

Πανελλήνια Ένωση Φιλο-

λόγων σας καλεί να παρευ-

ρεθείτε στην εκδήλωση, 

μνήμης για τον παιδαγωγό 

και φιλόσοφο Δημήτρη Γλη-

νό (1882-1943), η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο Αμφι-

θέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 

του Πνευματικού Κέντρου 

e-mail: p-e-

f@otenet.gr  
http://www.p-e-f.gr  

Πρόσκληση για Σύμβαση Έργου 

Εκδήλωση, μνήμης για τον Παιδαγωγό και Φιλόσοφο 

Δημήτρη Γληνό 

Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 

γισης των μαθητών με αναπη-

ρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες β. παροχή γνώσε-

ων και δεξιοτήτων στους κα-

ταρτιζόμενους, γ. συμμετοχή 

στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Επιστημών Αγωγής» 

  

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

του Προγράμματος είναι ο 

καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας 

και Ψυχικής Υγιεινής  του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Γιάννης Παπαδάτος.  Για 

συμμετοχή στο σεμινάριο, 

Πληροφορίες:  

spedu2015@gmail.com ή 

στο Fax: 210-3614301 ή στο 

τηλέφωνο 210-3626445  

Καθημερινά  

10.00-14.00. 

Το Κέντρο Μελέτης Ψυχο-

φυσιολογίας και Εκπαίδευ-

σης του Πανεπιστημίου Α-

θηνών διοργανώνει ΕΤΗΣΙ-

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙ-

ΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική 

Αγωγή με αντικείμενο την  

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΉ και στο-

χεύει στην: α. κατάρτιση, 

εκπαίδευση και απόκτηση 

εξειδικευμένων τεχνικών 

ψυχοπαιδαγωγικής προσέγ-
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 8οι Πανελλήνιοι 

Αγώνες Κατα-

σκευών και Πει-

ραμάτων  

Φυσικών Επι-

στημών  
Το Εργαστηριακό Κέντρο 

Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και η 

Ελληνική Συντονιστική Επι-

τροπή του Ευρωπαϊκού προ-

γράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – 

Ευρώπη» (Science on Stage 

– Europe), διοργανώνουν 
τους 8ους Πανελλήνιους 

Αγώνες Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Ε-

πιστημών με θέμα: 

«Διαφωτίζοντας την εκ-

παίδευση των Φυσικών 

Επιστημών» («Illuminating 

Science Education»).  

Οι 8οι Πανελλήνιοι Αγώνες 

θα πραγματοποιηθούν στις 7 

και 8 Νοεμβρίου 2014 στο 

εργαστήριο Φυσικών Επι-

στημών και στο αμφιθέατρο 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο 

σχολικό συγκρότημα του 
6ου Γενικού Λυκείου Αιγά-

λεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος 

και Προόδου 1, Αιγάλεω 

(Αθήνα).  

Στους αγώνες θα παρουσι-

αστούν εργασίες εκπαιδευ-

τικών ή/και εργασίες εκ-

παιδευτικών που πραγμα-

τοποιήθηκαν με συμμετοχή 

μαθητών Δευτεροβάθμιας 

ή/και Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης με κεντρικό 

άξονα το θέμα: 

«Διαφωτίζοντας την εκπαί-

δευση των Φυσικών Επι-

στημών». Οι εργασίες, ατο-

μικές ή ομαδικές, μπορούν 

να είναι: κατασκευές, πει-

ράματα, καινοτόμο εκπαι-

δευτικό υλικό σε μορφή 

έντυπη ή ηλεκτρονική 

(video, cd-rom, λογισμικό), 

θεατρική παράσταση, προ-
τάσεις για workshop και on

-stage activities 

(παρουσιάσεις). Όλες οι 

εργασίες θα πρέπει να είναι δομη-

μένες στις μεθόδους της διερευνη-

τικής μάθησης (Inquiry-based 

learning).  

 Οι 8°ι Πανελλήνιοι Αγώνες θα 

οργανωθούν στις ακόλουθες θε-

ματικές ενότητες: Η Επιστήμη 

και ο Βιώσιμος Κόσμος μας 

(Science and Our Sustainable 

World) Προγράμματα που χρησι-

μοποιούν την επιστήμη για την 

διερεύνηση θεμάτων που αφο-

ρούν όλους μας και μας επηρεά-

ζουν παγκόσμια ή ενέχουν αν-

θρώπινο χαρακτήρα.  

Επιστήμη για όλους (Inclusive 
Science) 

Προγράμματα που προωθούν την 

ενεργό συμμετοχή όλων των μαθη-

τών.  

Καινοτομία στην Επιστημονική 

Εκπαίδευση (Innovation in Sci-

ence Education) Προγράμματα 

που χρησιμοποιούν εξοπλισμό 

υψηλής τεχνολογίας ή θεωρητικές 

προσεγγίσεις αιχμής στη διδασκα-

λία της επιστήμης και ανοίγουν 
νέους δρόμους  

Η Επιστήμη και οι Εφαρ-

μογές της (Science and its 

Applications) Προγράμμα-

τα  που   δημιουργούν   
ισχυρούς   δεσμούς   ανάμε-

σα   στη   βιομηχανία   και   

την εφαρμοσμένη    επιστή-

μη. 

 

Διακρατική Συνεργασία 

(Cooperation between 

Countries) 

Προγράμματα που ανα-

πτύσσονται από μια δια-

Δημιουργικότητα    στην    

Επιστημονική    Εκπαίδευση    

(Creativity   in    Science Edu-
cation) 

 

Προγράμματα που προσεγγί-

ζουν δημιουργικά την διδασκα-

λία της επιστήμης: διδασκαλία 

βασικών εννοιών με νέο τρόπο 

ή τη χρήση καθημερινών υλι-

κών για την διερεύνηση επι-

στημονικών εννοιών. 

 

 
 

κρατική ομάδα: κάθε πρόταση διδα-

σκαλίας της επιστήμης, αρκεί να 

περιέχει ένα ισχυρό στοιχείο διε-

θνούς συνεργασίας. 
 

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 

προγράμματος θα βρείτε στις ιστοσε-

λίδες: www.science-on-stage.eu, 

http://www.physics.ntua.gr/SOS-

Greece, http://vod.sch.gr/video/

view/1908 και http://vod.sch.gr/

video/view/1909. Μπορείτε επίσης 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  

e-mail: etsitop@otenet.gr 
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 Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να εισαγάγετε μια μικρή παράγραφο με πληρο-

φορίες για την εταιρεία σας. Μπορεί να αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το 

έργο της, την ημερομηνία ίδρυσής της και ένα συνοπτικό ιστορικό της. Μπο-

ρείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια σύντομη λίστα του είδους των προϊόντων, 

υπηρεσιών ή προγραμμάτων που προσφέρει η εταιρεία σας, τη γεωγραφική 

περιοχή που καλύπτει (για παράδειγμα, τις  Δυτικές Η.Π.Α. ή τις Ευρωπαϊκές 

αγορές), καθώς και το προφίλ των πελατών ή μελών που εξυπηρετεί η εταιρεί-

α. 

Είναι επίσης χρήσιμο να συμπεριλάβετε το όνομα ενός αρμόδιου προσώπου 

για τους αναγνώστες που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την εταιρεία. 
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Coaching+ LTTC on 

coaching for young peo-

ple's development  

 
Training Course on  23-28 No-

vember 2014 | Mollina, Spain 

The Spanish and Turkish 

“Erasmus+: Youth in action” 

NAs in cooperation with SALTO

-YOUTH Participation organise a 

long-term training course on 

coaching for young people’s de-

velopment with the support of the 

“Erasmus+: Youth in action” 

programme.  

For more infos, see here  

Ενδιαφέρον σεμινάριο/  Interesting training course 

www.edrase.gr 

Coaching+ LTTC στην 

καθοδήγηση για την 

ανάπτυξη νέων ανθρώ-

πων. 

 
Σεμινάριο στις 23-28 Νοεμ-

βρίου 2014, στη Μολίνα  

Ισπανίας.  

Οι εθνικοί αντιπρόσωποι του 

Erasmus+ στην Ισπανία και 

την Τουρκία σε συνεργασία 

με το SALTO-YOUTH Partici-

pation, οργανώνουν  σεμινάριο 

στην καθοδήγηση (coaching) 

για την ανάπτυξη νέων ανθρώ-

πων με την υποστήριξη του 

προγράμματος  

Για περισσότερες πληρο-

φορίες, δείτε εδώ 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-lttc-on-coaching-for-young-people-s-development.4527/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-lttc-on-coaching-for-young-people-s-development.4527/

