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Επισκεπτόµενοι τη διεύθυνση: http://www.eeep.gr/synedrio/2 µπορείτε  να ενηµερώνεστε  για τα νεότερα  του Συνεδρίου. 
Καταληκτική ηµεροµηνία αιτήσεων για συµµετοχή: 10 Οκτωβρίου 2005 

Το συνέδριο συγχρηµατοδοτείται από : 

 

 
 
 

Επιστηµονική  Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας  
για τη διάδοση των Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση  
 
Αγίας Σοφίας 129 
T.K. 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ  
Τηλ. & Φαξ:  210.9370340 
E-mail:  eeep@eeep.gr  
http://www.eeep.gr 
 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π. - ∆.Τ.Π.Ε 
Από το µαυροπίνακα στις ευρυζωνικές δορυφορικές επικοι-
νωνίες. Προκλήσεις & ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς των 
αποµακρυσµένων σχολείων 
 
Αργυρούπολη, 14 – 15 & 16 Οκτωβρίου 2005 
http://www.eeep.gr/synedrio/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :  
Οι συνδιοργανωτές του συνεδρίου που υλοποιούν τα έργα ∆ΙΑΣ και NEMED, έχουν αναπτύξει τα 

τελευταία χρόνια ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας αποτελούµενο από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
ολιγοθέσια σχολεία αγροτικών και αποµακρυσµένων περιοχών της Ελλάδας. ∆άσκαλοι από τα σχολεία 
αυτά θα λάβουν µέρος στις εργασίες του συνεδρίου, παρουσιάζοντας αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 
από την εξ αποστάσεως επαγγελµατική επιµόρφωση µέσω δορυφόρου που έχουν παρακολουθήσει µέ-
χρι σήµερα. 

Ενόψει και της έναρξης του έργου ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ το Νοέµβριο του 2005, οι φορείς υλο-
ποίησης των έργων ενδιαφέρονται να διευρύνουν το δίκτυο αυτό, συµπεριλαµβάνοντας περισσότερους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µέσα από την καθηµερινή τους διδακτική πράξη αναδεικνύουν σε πρωταρχικό 
τους µέληµα την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στα Ελληνόπουλα που κατοικούν σε κάποια 
αποµακρυσµένη ή δυσπρόσιτη γωνιά της ελληνικής επικράτειας.  

Το συνέδριο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη επικοινωνίας και δικτύωσης µεταξύ 
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία, καθώς και για την ενηµέρωσή τους πάνω 
στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες για 
τη βελτίωση των όρων της εργασίας τους. 

Για το λόγο αυτό, οι διοργανωτές του συνεδρίου προτίθενται να καλύψουν τα έξοδα συµµετοχής 
στο συνέδριο (διαµονή, διατροφή και συµµετοχή) για δέκα εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε µόνιµη 
βάση σε αποµακρυσµένα ολιγοθέσια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την προαναφερό-
µενη επιχορήγηση, ας  στείλουν µε e-mail στο: fg@sch.gr ή µε φαξ στο 210.9370340 - και µέχρι τις 10 
Οκτωβρίου 2005 -  ένα   σύντοµο εκπαιδευτικό βιογραφικό τους (υπηρεσιακή κατάσταση, σπουδές, 
γλωσσοµάθεια, στοιχεία επικοινωνίας). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.9370340 , 11.00-14.00 . 

Από το ∆.Σ. της ΕΕΕΠ-∆ΤΠΕ 
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Α ΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΟΥ  
 

 

 
Προς:   
την Επιστηµονική  Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας  
για τη διάδοση των Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση  
(Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου) 
 
 
Αγίας Σοφίας 129 
T.K. 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ  
Τηλ. & Φαξ:  210.9370340 
E-mail:  eeep@eeep.gr  
URL: http://www.eeep.gr/synedrio/2 
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Επιθυµώ να παρακολουθήσω τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ-∆ΤΠΕ, µε θέµα:  
«Από το µαυροπίνακα στις ευρυζωνικές δορυφορικές επικοινωνίες. Προκλήσεις κι ευκαιρίες για τους 
εκπαιδευτικούς των αποµακρυσµένων σχολείων»,  που θα γίνει στις 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2005 στο 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του ∆ήµου Αργυρούπολης, Κύπρου 68, στην 
Αργυρούπολη. 

Για το σκοπό αυτό: 

α) Συµπληρώνω την αίτηση αυτή και την αποστέλλω µε e-mail στο eeep@eeep.gr  ή µε φαξ στον 
αριθµό: 210.9370340, µέχρι τις  10 Οκτωβρίου 2005.  

β) Θα καταθέσω το ποσό των 30 ευρώ   (έξοδα συµµετοχής σύνεδρου) σε οποιοδήποτε υποκατά-
στηµα της Εµπορικής Τράπεζας και στο λογαριασµό µε αριθµό: 4 8 1 3 1 7 2 7 , µέχρι τις 10 Οκτωβρίου 
2005, µε την ένδειξη «για το 2ο Συνέδριο» και το ονοµατεπώνυµο σύνεδρου. Με τα στοιχεία που θα 
γραφούν στην τραπεζική κατάθεση, θα εκδοθεί και η  βεβαίωσης συµµετοχής στο Συνέδριο από τη 
Γραµµατεία. 

γ) Θα επιδείξω την απόδειξη κατάθεσης στη Γραµµατεία του Συνεδρίου, στην είσοδο του  Συνεδρια-
κού Κέντρου. 

 

Ονοµατεπώνυµο  

Ιδιότητα (ή ειδικότητα για εκπ/κό)  

Πόλη  

e-Mail ή τηλέφωνο επικοινωνίας  

 
Ο - Η αιτ…… 


