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ΠΡΟ:
Δπιζηημονική Ένυζη για ηην
Πποϊθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ
Καπθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάπιζα
Σηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URl: www.eepek.gr

 Δκπαιδεςηικοωρ

ψλυν ηυν βαθμίδυν &
ψλυν ηυν ειδικοηήηυν (Α/θμιαρ, Β/θμιαρ,
Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ, ΓΔ, ΙΔΚ, κλπ.) πος
είναι (ή επιθυμούν να γίνουν) Mέλη ηηρ
ΔΔΠΔΚ, ψληρ ηηρ Δλλάδαρ
 Φοιηηηέρ – Αποθοίηοςρ
 Δκπαιδεςηέρ Δνηλίκυν – ΓΔ – ΙΔΚ,
κ.λπ.

Θέμα: «Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ»:
Τποβολή αιηήζευν ΓΩΡΔΑΝ παπακολοωθηζηρ καινοηψμος επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηορ
ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. απψ απψζηαζη (εξ ολοκλήπος).
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπιζηημονική Ένυζη για ηην Πποϊθηζη ηηρ Δκπαιδεςηικήρ
Καινοηομίαρ (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δυπεάν επιμοπθυηικϊν δπάζευν ππορ ηα μέλη ηηρ, απεπζύλεη
ππψζκληζη ςποβολήρ αιηήζευν παπακολοωθηζηρ ηος παπακάηυ εξ ολοκλήπος απψ
απψζηαζη επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηψρ ηεο:
Α/Α

Τίηινο:

84

Ο ΘΔΜΟ ΣΗ
ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΣΗΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

07/12/2020

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:

Σπλνιηθή
δηάξθεηα:

Φώξνο
Υινπνίεζεο:

Αζωγσπονη
μοπθή ζε
πλαηθψπμα

100 ϊπερ
(6
εβδομάδερ)

Δξ
αποζηάζευρ
(Δξ
ολοκλήπος)

Moodle

Δπηκνξθσηέο:

Γεϊπγιορ Υοωπηρ

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ ψλα ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ενϊ για ηα μη μέλη – ανεξαπηήηυρ ειδικψηηηαρ &
βαθμίδαρ εκπαίδεςζηρ- δίνεηαι η δςναηψηηηα εγγπαθήρ υρ μέλορ ηηρ Δ.Δ.Π.Δ.Κ., μέσπι και ηην
καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν για ηο ππψγπαμμα, δηλ. 29/11/2020 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηηζηρ παπακολοωθηζηρ ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ
Μεγάληρ Γιάπκειαρ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.:
1) Όζοι είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη
εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μικπήρ Γιάπκειαρ πνπ
επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε, θαη ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε.
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».
2) Όζοι ΓΔΝ είζηε ήδη μέλη ηηρ ΔΔΠΔΚ, ππέπει ππϊηα να κάνεηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηην
ΔΔΠΔΚ,

επιλέγονηαρ

απψ

ηο

μενοω:

Η

Ένυζη



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ϊζηε να αποκηήζεηε ψνομα σπήζηη και
κυδικψ. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξσκήο (εάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξήζε σπευζηικήρ ή
πιζηυηικήρ θάξηαο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα, ελώ αλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό
δελ γίλεηαη άκεζα, θαη παίξλεη από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε),

θαη, αθνύ

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Αθοω γίνεηε μέλη
αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1).
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην
πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εμινάπια μικπήρ διάπκειαρ πος έσυ επιλεγεί
να παπακολοςθήζυ θα βπίζκεηαι ο ζσεηικψρ ζωνδεζμορ Οδηγίερ ειζψδος ζηο
ζεμινάπιο (δίπλα ζηο εκάζηοηε ζεμινάπιο πος έσεηε επιλεγεί).
ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική
επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδηγίερ ειζψδος ζηο ζεμινάπιο).

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν ζςμμεηοσήρ: 29/11/2020
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.

❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο.
❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη 500
εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε ηεο Δπηηξνπήο
Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πποηγοωνηαι ψζοι δεν έσοςν
παπακολοςθήζει

άλλα

ΓΩΡΔΑΝ

επιμοπθυηικά

ζεμινάπια

ηηρ

ΔΔΠΔΚ

ή

έσοςν

παπακολοςθήζει ηιρ λιγψηεπερ ϊπερ.
Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί

επίζημερ βεβαιϊζειρ επιηςσοωρ παπακολοωθηζηρ

ζηνπο

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο νη βεβαηώζεηο αναπηϊνηαι ζηο πποθίλ ηυν μελϊν ηηρ ΔΔΠΔΚ
(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδομάδερ μεηά ηη λήξη ηος εκάζηοηε
ππογπάμμαηορ.
Πποχποθέζειρ για επιηςσή παπακολοωθηζη:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:



Να μελεηοων ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να έρνπλ ενεπγή παποςζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.



Να ζςγγπάτοςν θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα
ηελ αναπηήζοςν ζην «Φόξνπκ ππνβνιήο ηειηθήο εξγαζίαο & ζρνιηαζκνύ κηαο άιιεο».



Να αναπηήζοςν εμπεπιζηαηυμένα ζσψλια (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα ππογπάμμαηα ζα αλαθνηλώλνληαη διαπκϊρ, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Ακολοςθεί ηο αναλςηικψ ππψγπαμμα ηος επιμοπθυηικοω ππογπάμμαηορ ***

84ο ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ μικπήρ διάπκειαρ (100 υπϊν)
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο
ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ο
ΘΔΜΟ ΣΗ ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ»,
δηάξθεηαο 100 υπϊν.
Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εξ αποζηάζευρ
εκπαίδεςζηρ.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ
νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ψλυν ηυν ειδικοηήηυν, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο
(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν
επηζηεκνληθό πεδίν ηυν ππογπαμμάηυν Μαθηηείαρ ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και
Καηάπηιζη (Δ.Δ.Κ.).
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ε
θαηαλόεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ ζεζκνύ ηεο Μαζεηείαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε (Δ.Δ.Κ.).
Από ηνλ παξαπάλσ γεληθό ζθνπό αλαθύπηνπλ θαη νη παξαθάησ επηκέξνπο ζηόρνη ηεο:


θαηαγξαθήο ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ θαη επηδηώμεσλ ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο Δ.Δ.Κ.,



απνηύπσζεο ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο από ηε ρξήζε παξόκνησλ πξνγξακκάησλ,



ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο
δηαθπβέξλεζεο ηεο Μαζεηείαο ζε εζληθό επίπεδν θαη



ζπλνπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηελ πινπνίεζή ηεο
θνξέσλ.

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Παρουςιάηουν τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου για τθν αναβάκμιςθ
τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ.
2. Αναλφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κεςμοφ τθσ Μακθτείασ.
3. Περιγράφουν τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ Μακθτείασ.
4. Προςδιορίηουν τισ προχποκζςεισ εγγραφισ ςτο πρόγραμμα κακϊσ και τα κριτιρια κατάταξθσ
των υποψθφίων.
5. Διακρίνουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ των εμπλεκομζνων φορζων.
Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Ελζγχουν τουσ όρουσ δθμιουργίασ τμθμάτων Μακθτείασ.
2. Διαχειρίηονται επιμζρουσ ενζργειεσ προγραμμάτων Μακθτείασ.
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Υιοκετιςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτο κεςμό.
2. Υποκινιςουν τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτϊν, εκπαιδευμζνων και επιχειριςεων.
3. Συμμετζχουν ενεργά ςε αντίςτοιχα προγράμματα Μακθτείασ.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

1η Δνψηηηα - Δβδομάδα 1η: Διζαγυγή ζηο θεζμψ ηηρ Μαθηηείαρ
2η Δνψηηηα - Δβδομάδα 2η: Η σπηζιμψηηηα ηος θεζμοω ηηρ Μαθηηείαρ ζηην ΔΔΚ
3η Δνψηηηα - Δβδομάδα 3η: Η Μαθηηεία υρ μέζο εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ ζηην Δςπυπαφκή
Ένυζη
4η Δνψηηηα - Δβδομάδα 4η: Οπγάνυζη ππογπαμμάηυν και εμπλεκψμενοι θοπείρ
5η Δνψηηηα - Δβδομάδα 5η: Γιαδικαζίερ ςλοποίηζηρ ππογπαμμάηυν Μαθηηείαρ
6η Δνψηηηα - Δβδομάδα 6η: Ανάπηηζη ηελικήρ επγαζίαρ και ζσολιαζμψρ μιαρ άλληρ

Βιογπαθικψ Δκπαιδεςηή: Υοωπηρ Γεϊπγιορ
Ο εηζεγεηήο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέινο ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνο
Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα
Βίνπ Μάζεζεο:
ωνηομο βιογπαθικψ εκπαιδεςηή
Ο Γεώργιος Υούρης είλαη πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθωλ ζηηο
εηδηθόηεηεο Τνπξηζκνύ θαη Marketing. Είλαη απόθνηηνο ηωλ ηκεκάηωλ
«Εκπνξίαο θαη Δηαθήκηζεο» (Marketing) θαη «Δηνίθεζεο Τνπξηζηηθώλ
Επηρεηξήζεωλ»,
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κεηαπηπρηαθώλ

ηίηιωλ

ζηε

«Δηνίθεζε

Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεωλ» θαη ζηελ «Εθπαίδεπζε Ελειίθωλ» ηνπ Ε.Α.Π..
Θεξκόο ππνζηεξηθηήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο παξαθνινπζεί ην εηδηθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ «Παηδαγωγηθή θαη Δηδαθηηθή Επάξθεηα» ηεο Σ.Κ.Ε. ηνπ Ε.Α.Π. θαη - ζε
εηήζηα βάζε - επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο. Είλαη κέινο Μ.Κ.Ο. (International Mensa)
θαη επηζηεκνληθώλ ελώζεωλ, ελώ εξγαζίεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Τν εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζύλδεζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξά εξγαζίαο.
Παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ζε δεκόζηνπο θαη ηδηωηηθνύο νξγαληζκνύο, όληαο
κέινο κεηξώωλ δηδαζθόληωλ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λ.Α.Ε.Κ., Ι.Ε.Π., ΕΛ.Γ.Ο, Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. θ.α.), έρεη
αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζόληωλ θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζε
επηρεηξήζεηο. Ο ζπλδπαζκόο επαγγεικαηηθήο πνξείαο, αθαδεκαϊθήο κόξθωζεο, δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο, αιιά θαη ζπλερνύο εμεηδίθεπζεο ζηνπο ηνκείο Marketing, Τνπξηζκνύ θαη Εθπαίδεπζεο
Ελειίθωλ,

ζπλζέηεη

κεηαιακπαδεύζεη

έλα

αληαγωληζηηθό

γλώζεηο

( george_chouris@yahoo.gr )
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εθπαηδεπόκελνπο.

