
Τοµέας Επιστηµονικής Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης∆.. Μακεδονίας 
Γραφείο Σχολικού Συµβούλου Αγγλικής ∆. Μακεδονίας 

 
2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο µε θέµα 

 
«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών:  αδυναµίες, δυνατότητες, προοπτικές» 

 
 Κοζάνη 21- 22 Οκτωβρίου 2005 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
            Το 2004 ο Τοµέας Επιστηµονικής Καθοδήγησης της Β/θµιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής 
∆/νσης Εκπ/σης ∆. Μακεδονίας και οι Σχολ. Σύµβουλοιι Φιλολόγων Κοζάνης και Αγγλικής ∆. 
Μακεδονίας  διοργάνωσαν το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο µε µεγάλη επιτυχία  και αξιολογότατη 
συµµετοχή ανακοινώσεων και αθρόα συµµετοχή συνέδρων. Φέτος οργανώνεται το 2ο  εκπαιδευτικό 
συνέδριο στην Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών. Τα θεµατικά πεδία είναι: 
 
Συνεχιζόµενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών,  
Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών,  
Εξ  αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών,  
Τηλεκπαίδευση εκπαιδευτικών,  
Παιδαγωγικά – καθηγητικά τµήµατα: προβλήµατα και προοπτικές της εκπαίδευσης και κατάρτιση των 
υποψηφίων εκπαιδευτικών,  
∆ιδασκαλεία και µετεκπαίδευση,  
ΠΕΚ,  
« Ευέλικτες» µορφές επιµόρφωσης,  
Σχολικοί Σύµβούλοι  και επιµόρφωση,  
Επιµόρφωση και επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών,  
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και φύλο,  
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ειδικούς τοµείς: νέες τεχνολογίες, διοίκηση, µαθησιακές δυσκολίες 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν εργασίες για προφορική ανακοίνωση ή για πόστερ 
στο συνέδριο. 
 
Καταληκτικές ηµεροµηνίες 
 

15.09.2005 Αποστολή περιλήψεων (ως 250 λέξεις σε σελίδα Α4, σύµφωνα µε το  έντυπο υπόδειγµα 
που ακολουθεί). 

30.09.2005     στοποίηση για την αποδοχή των εργασιών  
 
Παρακαλούµε οι περιλήψεις (όχι περισσότερες από 300 λέξεις) σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί 
να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή Ms Word  στα: 
jtohara@otenet.gr και katiass@otenet.gr ή µε κανονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: 
 
Γραφείο Σχολικών Συµβούλων Β/θµιας Εκπ/σης 
Μακρυγιάννη 22 
50100 Κοζάνη 
 
Επιστηµονική Επιτροπή 
∆ρ Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης  
Βασιλική Βόντσα 
Ιωάννης Τσιτσικλής 

Οργανωτική Επιτροπή 
Βασιλική Βόντσα 
Ιωάννης Τσιτσικλής 
 

 
 



 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΤΙΤΛΟΣ, ΘΕΣΗ: 
…………………………………………………………………………………………… 
  
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας 
 
Οδός:   ………………………………………………………………        Αριθµός: ……… 
 
 Πόλη: ………………………………………………………………..          Τ.Κ: ………………. 
 
Τηλ: …………………………………………..        Fax: ……………………………….. 
 
Ε-mail: ……………………………………………………………. 
 
Ηµεροµηνία:………………………………………………………….. 
 
Περίληψη Ανακοίνωσης (έως 300 λέξεις) 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Εποπτικό µέσον που χρειάζεστε για την ανακοίνωση 

ΟΗΡ                 Data Projector              Μαγνητόφωνο                   Βίντεο      

 
 Εάν δεν επιλεγεί η ανακοίνωσή σας επιθυµείτε να αναρτηθεί ως πόστερ;  Ναι     Όχι   
 
Συµµετοχή ως σύνεδρος       µε ανακοίνωση    


