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ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΔΩΝ (Ν) 
Τπεύζσλος: Μπαδούθες Αζαλάζηος 
Σατ. Γ/λζε: Δγλαηία 91,   
                     582 00  Έδεζζα 
Σειέθωλο: 6932281455                                                                   
fax: 2381026414                                                                      
email: thanbaz@gmail.com 

Έδεζζα,   29/11/2012 
  
 
Αρηζκ. Πρφη  10707 
                                  
 
ΠΡΟ: Όια ηα ζτοιεία ηες 
Δ/λζες Δ.Ε. Ν. Πέιιας 
 
ΚΟΘΝ.: Γραθ. τοι. 
σκβούιφλ Δ.Ε. Ν. Πέιιας 

 

 

ΘΔΜΑ: Δηήκερο εκηλάρηο σκβοσιεσηηθής «Δθπαηδεσηηθοί θαη ζτοιηθή 
δωή: όηαλ ο καζεηής ή ε καζήηρηα δεηάεη βοήζεηα». 

 
σλεκκέλα:  δειηίο ζσκκεηοτής εθπαηδεσηηθού 
 
Η Δηεύζσλζε Δεσηεροβάζκηας Εθπαίδεσζες Πέιιας, ζηο πιαίζηο ιεηηοσργίας 
ηοσ σκβοσιεσηηθού ηαζκού Νέφλ (Ν), δηοργαλώλεη δηήκερο ζεκηλάρηο 
ζσλοιηθής δηάρθεηας οθηώ (8) φρώλ ζηελ Έδεζζα, Αρηδαία θαη Γηαλληηζά, γηα 
εθπαηδεσηηθούς όιφλ ηφλ εηδηθοηήηφλ, κε ζέκα «Δθπαηδεσηηθοί θαη ζτοιηθή 
δωή: όηαλ ο καζεηής ή ε καζήηρηα δεηάεη βοήζεηα». 

Σο δηήκερο ζεκηλάρηο ζα είλαη βηφκαηηθού ταραθηήρα κε θύρηα εθπαηδεσηηθή 
ηετληθή ηε «κειέηε περίπηφζες» θαη εηζεγεηές ηολ Αζαλάζηο Μπαδούθε, 
σπεύζσλο ηοσ Ν θαη ηολ Κφλζηαληίλο Κηοσρηζή, εζειοληή ζσλεργάηε ηοσ 
Ν, πρώελ σπεύζσλο Αγφγής Τγείας. 

Οη δύο οκαδηθές ζσλαληήζεης ηοσ θάζε δηήκεροσ ζεκηλαρίοσ ζα 
πραγκαηοποηεζούλ ζηολ ίδηο τώρο, θαηά ηο τροληθό δηάζηεκα Θαλοσαρίοσ-
Μαρηίοσ 2013 θαη ζε απογεσκαηηλές ώρες (16:00-20:00). Οη εκεροκελίες ζα 
θαζορηζηούλ αλάιογα κε ηολ αρηζκό ηφλ ζσκκεηοτώλ. 

Οη ελδηαθερόκελοη θαιούληαη λα ζσκπιερώζοσλ ηε ζσλεκκέλε δήιφζε 
ζσκκεηοτής θαη λα ηελ αποζηείιοσλ κέτρη ηε Γεσηέρα 17/12/2012, ώρα 
14:30 ζηε Δ/λζε Δ/ζκηας Εθπ/ζες Πέιιας, Εγλαηία 91, 582 00 Έδεζζα 
(σπόυε. Αζ. Μπαδούθε), είηε κε ηο ησπηθό ηατσδροκείο, είηε κε fax (αρηζκός 
2381026414), είηε κε ηο ειεθηροληθό ηατσδροκείο (thanbaz@gmail.com). 

 
 
Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ Ν Δ/ΘΜΘΑ 

ΕΚΠ/Η ΠΕΛΛΑ 
 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΜΠΑΖΟΤΚΗ 

Ο ΔΘΕΤΘΤΝΣΗ Δ/ΘΜΘΑ 
ΕΚΠ/Η ΠΕΛΛΑ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΟΤΓΚΑ 
 

 
 



ΠΡΟΟΥΗ !  Να ζσκπιερώζεηε θαη λα αποζηείιεηε ηο δειηίο ζσκκεηοτής 
ώζηε λα παραιεθζεί ηο αργόηερο  

κέτρη ηε Γεσηέρα 17/12/2012, ώρα 14:30 
 

ΠΡΟ:  Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΛΛΑ  
Εγλαηία 91, 582 00 Έδεζζα 

σπόυε: Αζαλαζίοσ Μπαδούθε, σπεσζύλοσ Ν Πέιιας 
fax:  2381026414 

email: thanbaz@gmail.com 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

ζηο Δηήκερο εκηλάρηο ηοσ Ν Πέιιας, κε ηίηιο: 
«Δθπαηδεσηηθοί θαη ζτοιηθή δωή: όηαλ ο καζεηής ή ε καζήηρηα δεηάεη 

βοήζεηα». 
 

01 
ΕΠΩΝΤΜΟ   
θαη ΟΝΟΜΑ 

 

02 
ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ θαη 

Π.Ε. 
 

03 
ΤΝΟΛΘΚΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΤΠΗΡΕΘΑ  

 ΕΣΗ      _ _ _ _ _ 

04 
ΘΕΗ / ΥΟΛΕΘΟ 

ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΕΘΣΕ 
ΗΜΕΡΑ 

 

05 
ΔΗΛΩΣΕ 

οπφζδήποηε δηθό 
ζας   email 

 
 

06 
ΣΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ 
(ζηαζερό ή θηλεηό) 

 

07 ΕΠΘΛΟΓΗ ΣΟΠΟΤ  

 
ΕΔΕΑ     (ΝΑΘ/ΟΥΘ)   ____    

ΑΡΘΔΑΘΑ     (ΝΑΘ/ΟΥΘ)   ____    

ΓΘΑΝΝΘΣΑ (ΝΑΘ/ΟΥΘ)   ____      

 
ο/ε  αηηώλ/ούζα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ:    _ _  / _ _  / 2012 
 

     --------------------------- 
σπογραθή 


