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Autumn 15 International Publishers Exhibition (IPE)
ΓΙΑΤΙ; ...Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!
Την πλειοψηφία των πλέον αναγνωρισµένων ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, τους
σηµαντικότερους εξεταστικούς φορείς καθώς και πληθώρα εταιρειών προγραµµατισµού
ηλεκτρονικών υπολογιστών θα φιλοξενήσει η Autumn 15 International Publishers Exhibition στη
Θεσσαλονίκη. Η έκθεση βιβλίου και τα σεµινάρια θα διαρκέσουν δύο ηµέρες, το Σάββατο,
29 Αυγούστου 2015, 10.00 – 18.00 και την Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015, 10.00 – 17.00 στο
ξενοδοχείο The MET.
Η έκθεση θα ανοίξει µε ένα διαδραστικό πάνελ µε θέµα την πιστοποίηση γνώσεων ξένων
γλωσσών - Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015, 10.00-11.20, Αίθουσα Sirocco. Στόχος µας να
παρέχει το πάνελ στους συµµετέχοντες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις εξετάσεις
γλωσσοµάθειας. Με την πλειοψηφία, των αναγνωρισµένων από το ΑΣΕΠ, φορέων πιστοποίησης
να δίνει το παρόν στην έκθεση, θα είναι ευκαιρία για τους επισκέπτες να πληροφορηθούν και να
συγκρίνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες πιστοποίησης. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Suzanne
Antonaros, Καθηγήτρια, Εκπαιδευτής Καθηγητών & Πρόεδρος του TESOL Ελλάδας.
Αναγνωρίζοντας τη βασική ανάγκη του κλάδου για συνεχή εξέλιξη κι ανάπτυξη, θα
πραγµατοποιηθούν 30 σεµινάρια, εργαστήρια και διδακτικές παρουσιάσεις από γνωστούς
οµιλητές κι επιµορφωτές καθηγητών. Διακεκριµένοι εκδότες, εκπρόσωποι των εξεταστικών
φορέων, συγγραφείς κι εκπαιδευτές καθηγητών θα δώσουν το στίγµα της εποχής,
προσφέροντας περισσότερη γνώση, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εναλλακτικές.
Το φάσµα των θεµάτων που θα απασχολήσουν, όπως πάντα θα είναι ευρύ, στοχεύοντας από
την ενίσχυση αυτοπεποίθησης του µαθητή (εργαστήριο και παρουσίαση της Charlotte Ellis και
Αναστασίας Μεταλλινού αντίστοιχα), την επικοινωνία και διαπραγµάτευση (παρουσίαση των
Νικόλα Θεοδώρου & Ισµήνη Καραθανάση-Θεοδώρου) έως την αξιοποίηση των δυναµικών της
οµάδας προς όφελος της µάθησης (εργαστήριο από τους Γιάννη Παναγόπουλο & Βαρβάρα
Στεφανάκου-Ρεκλείτη).
Η είσοδος στην IPE, το κορυφαίο γεγονός ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη Βόρειο Ελλάδα, είναι
ελεύθερη για όλους τους επαγγελµατίες του χώρου.
Λεπτοµερές πρόγραµµα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ip-exhibitions.eu ή διατίθεται δωρεάν
στο γραφείο υποδοχής του ξενοδοχείου The MET, 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη.

Εσωκλείεται πρόγραµµα.

International Publishers, Chariton 5, GR 17564 Paleo Faliro, Tel: 211 715 7375 Fax: 211 740 6028

