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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: 
 «Το µέλλον της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί 
στην Αθήνα το Σάββατο στις 27 Νοεµβρίου 2004 στο αµφιθέατρο του 1ου –12ου Τ.Ε.Ε και 4ου 
Σ.Ε.Κ Αθηνών (Αχιλλέως και Μυλλέρου κοντά στο σταθµό «Μεταξουργείο» του µετρό). 
 

Σκοπός της ηµερίδας 
Η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου της Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στη 
διεύρυνση της Τεχνολογικής συνιστώσας του ανθρώπινου πολιτισµού, στην παροχή 
πολύτιµων εφοδίων στους νέους για να διευκολυνθούν στην επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση και στην κοινωνικο – οικονοµική εξέλιξη της χώρας. 

Θέµατα της ηµερίδας 
Η ηµερίδα θα περιλαµβάνει διαλέξεις από προσκεκληµένους οµιλητές ,παρουσιάσεις εργασιών 
και ανοιχτές συζητήσεις. Μερικά ενδεικτικά θέµατα που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στην 
ηµερίδα είναι τα παρακάτω: 
 Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προκύπτουν από τη δοµή και τη λειτουργία των  
Τ.Ε.Ε. 

 Προτάσεις για αλλαγές που θα βελτιώσουν και θα αναβαθµίσουν την Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

 Η συµβολή της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Συστήµατος . 
 Η αναγκαιότητα διδασκαλίας Τεχνολογικών µαθηµάτων και µαθηµάτων 
Προσανατολισµού στην Α' τάξη. 

 Σύνδεση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την απασχόληση. 
 Επαγγελµατικά δικαιώµατα και πιστοποίηση του τρόπου πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. 

 Τα προσόντα των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Νέας Εποχής στην Τεχνική – 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση.  

 Η ολοκληρωµένη εκπαίδευση (παιδαγωγική και τεχνολογική) των Τεχνολόγων 
Εκπαιδευτικών. 

 Η ∆ιεθνείς τάσεις και το Ελληνικό τοπίο της Τεχνικής Εκπαίδευσης. 
 Ο τρόπος πρόσβασης των µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 
Υποβολή των Εργασιών  

Το κείµενο πρέπει να είναι ισοστοιχισµένο, να χρησιµοποιείται απλή αραίωση γραµµών, 
γραµµατοσειρά Times New Roman 14 για τον τίτλο της εργασίας και Times New Roman 
12 για τα κείµενα. Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι την 15-11-
04 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ete-www@ath.forthnet.gr . 
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