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19o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ο

Η Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 19 Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, που θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη από 8 έως 10 Απριλίου του 2016 .
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ 1 /43 / 2016, ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.
Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το συνέδριο θα περιλαµβάνει: Ειδικές εισηγήσεις στρογγυλές τράπεζες, 9 εξειδικευµένα σεµινάρια (τα 5 από τα οποία θα
είναι δωρεάν για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο)
και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσµα της αθλητικής
επιστήµης (προφορικές, αναρτηµένες, short και full paper) και
workshops. Στους συµµετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση
συµµετοχής. Για κάθε σεµινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση
συµµετοχής.
Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Στο πρόγραµµα του συνεδρίου
έχουν συµπεριληφθεί ήδη οι θεµατικές ενότητες: 1) Η Φυσική Αγωγή
από την Προσχολική Αγωγή µέχρι την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 2)
Πρόληψη και καταπολέµηση του Ντόπινγκ, 3) Η Άσκηση ως Μέσο
Θεραπείας και Αποκατάστασης, 4) Παιχνίδια Αναψυχής, κ.α.
Τέλος, στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαµβάνουν και
τα παρακάτω θέµατα της αθλητικής επιστήµης: Αθλητική Ψυχολογία.
Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζµεντ. Οργάνωση
γυµναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική
διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και
υγεία. Θέµατα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιοµηχανικής,
Βιοχηµείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρµογές. Γενικά και
ειδικά θέµατα προπονητικής ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων.
Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισµό.
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική
Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές επιστήµες στον αθλητισµό και τη
Φυσική Αγωγή. Εξειδικευµένα σεµινάρια.
Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ). Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέµατα της αθλητικής
επιστήµης: Προπονησιολογία, Κινητική µάθηση, Κινητική ανάπτυξη,
Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική- Βιοµηχανική, Αθλητική
κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή,
Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισµός για όλους,
Φιλοσοφία του Αθλητισµού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και
αναψυχή, Βιοχηµεία της άσκησης, Αθλητισµός και Διατροφή, Διδακτική
και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού, Ειδικά θέµατα
διαφόρων αθληµάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία,
Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόµπικ,
Στατιστική, Φυσιολογία, Εργοµετρία, κ.α.
Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στα πλαίσια του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου θα
διεξαχθούν και 9 εξειδικευµένα σεµινάρια:
1) Σεµινάριο «Ο Ρόλος της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης στην
Ανάπτυξη των Ατοµικών και Οµαδικών Ικανοτήτων», σε συνεργασία
µε την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και την εταιρεία «Παίδων Δράσεις». Το
σεµινάριο θα περιλαµβάνει θεωρητικό µέρος. Η παρακολούθηση του
συγκεκριµένου σεµιναρίου για όλους τους µετέχοντες στο 19ο Διεθνές
Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το
Ολυµπιακό Μουσείο. Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα δοθεί
χωριστή βεβαίωση συµµετοχής.
2) Σεµινάριο «BABY SWIMMING». Το σεµινάριο θα έχει θεωρητικό και
πρακτικό µέρος. Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Απριλίου και
χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυµπιακό Μουσείο για το θεωρητικό
µέρος και το Εθνικό Κολυµβητήριο για το πρακτικό µέρος. Το δικαίωµα

συµµετοχής στο συγκεκριµένο σεµινάριο για όλους τους µετέχοντες στο 19
Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 11 / 3 / 2016 και 15 € από τις 12 / 3 /
2016. Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση
συµµετοχής.
3) Σεµινάριο «Άθληση και Αναψυχή σε Πλαστικό Τερέν». Το σεµινάριο θα
περιλαµβάνει θεωρητικό µέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριµένου
σεµιναρίου για όλους τους µετέχοντες στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε
είναι δωρεάν. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυµπιακό Μουσείο. Στους
συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συµµετοχής.
4) Σεµινάριο «Το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο:
Δια Βίου Άσκηση για Υγεία και Ποιότητα Ζωής». Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει
θεωρητικό µέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριµένου σεµιναρίου για όλους
τους µετέχοντες στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Χώρος
διεξαγωγής θα είναι το Ολυµπιακό Μουσείο. Στους συµµετέχοντες στο
σεµινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συµµετοχής.
5) Σεµινάριο «Τένις στο Δηµοτικό σχολείο». Το σεµινάριο θα έχει θεωρητικό
µέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Ολυµπιακό Μουσείο και πρακτικό µέρος το
οποίο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο (απέναντι από το
Ολυµπιακό Μουσείο). Θα περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες:
Διαµόρφωση υποδοµών για την εισαγωγή του τένις στο σχολείο (σχολική αυλή),
Εκπαίδευση των Γυµναστών στο δηµοτικό σχολείο (ασκήσεις εξοικείωσης),
Ανάπτυξη συναρµογής, Παιχνίδια µε τη ρακέτα του τένις, Παιχνίδι τένις µε
απλοποιηµένους κανόνες. Το δικαίωµα συµµετοχής στο συγκεκριµένο σεµινάριο
ο
για όλους τους µετέχοντες στο 19 Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως
τις 11 / 3 / 2016 και 15 € από τις 12 / 3 / 2016. Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο
θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συµµετοχής.
6) Σεµινάριο «Οι Στατιστικές Καταγραφές – Αναλύσεις και η Αξιοποίησή τους
Κατά τη Διάρκεια και µετά τον Αγώνα, σε Διάφορα Αθλήµατα. Θεωρία και
Πράξη». Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Η
παρακολούθηση του συγκεκριµένου σεµιναρίου για όλους τους µετέχοντες στο
19ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συµµετέχοντες στο
σεµινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συµµετοχής.
7) Σεµινάριο «Διατάσεις και ανισορροπίες γύρω από την Λεκάνη (Stretching
and Pelvic Muscular Imbalances)». Στόχος του σεµιναρίου είναι η πρακτική
άσκηση στις τεχνικές διατάσεων και της προαγωγής της λειτουργικότητας των
µυών της λεκάνης. Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει πρακτικό µέρος που θα
απαντήσει σε σχετικά ερωτήµατα όπως: 1) Ποια είδη διάτασης είναι πιο
αποτελεσµατικά για τη λειτουργικότητα της λεκάνης; 2) Πόσο πρέπει να διαρκεί
µια διάταση, πότε εφαρµόζεται και πότε όχι; 3) Πότε εφαρµόζουµε στατικές
διατάσεις και πότε δυναµικές διατάσεις; 4) Πως εφαρµόζουµε διατάσεις
ιδιοδέκτριας νευροµυϊκής διευκόλυνσης; 5) Με ποιες ασκήσεις προάγεται η
κινητικότητα της λεκάνης; 6) Πως επηρεάζει η ανισορροπία των µυών τη
λειτουργία της λεκάνης και του κορµού; 7) Πως συνδέεται η εκγύµναση των
«µυών του πυρήνα» (core stability) µε την πρόληψη προβληµάτων λειτουργίας
του κορµού αλλά και την αθλητική επίδοση; 8) Πως συνδέονται οι διατάσεις και η
ενδυνάµωση των µυών µε την λειτουργία του κορµού και της λεκάνης σε αθλητές
και ασκούµενους;
Το σεµινάριο θα αποτελείται από 2 ενότητες. Κάθε ενότητα θα χωρίζεται σε δύο
µέρη. Ενότητα 1: Α. Μηχανισµός Επιµήκυνσης Μαλακών Μορίων (Διατάσεις), Β.
Πρακτική Εφαρµογή (Παθητικών – Ενεργητικών Διατάσεων Πυελικής Ζώνης και
Ιερολαγονίων Αρθρώσεων). Ενότητα 2: Α. Μηχανισµός Ασκήσεων
Σταθεροποίησης (Core Stability), Β. Πρακτική Εφαρµογή Ασκήσεων
Σταθεροποίησης (Πρόσθια – Οπίσθια Κλίση Λεκάνης). Απαραίτητη η αθλητική
περιβολή. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυµπιακό Μουσείο. Το δικαίωµα
συµµετοχής στο συγκεκριµένο σεµινάριο για όλους τους µετέχοντες στο 19ο
Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 11 / 3 / 2016 και 15 € από τις 12 / 3 /
2016. Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση
συµµετοχής.
8) Σεµινάριο «Η προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας των Μαθητών στο
Σχολείο: Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράµµατος ERASMUS+, PHWB –
Project». Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει θεωρητικό µέρος. Η παρακολούθηση
του συγκεκριµένου σεµιναρίου για όλους τους µετέχοντες στο 19ο Διεθνές
Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυµπιακό
Μουσείο. Στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση
συµµετοχής.
9) Σεµινάριο «Αεροβική - Ασκήσεις Λειτουργικής και Τρισδιάστατης
Προπόνησης µέσα από την προοπτική του E.B.C.© Training System». Το
σεµινάριο θα περιλαµβάνει πρακτικό µέρος. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο (απέναντι από το Ολυµπιακό Μουσείο).
Το δικαίωµα συµµετοχής στο συγκεκριµένο σεµινάριο για όλους τους
µετέχοντες στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 11 / 3
/ 2016 και 15 € από τις 12 / 3 / 2016. Στους συµµετέχοντες στο
σεµινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συµµετοχής.
Για κάθε ένα από τα σεµινάρια θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση
συµµετοχής
Ε. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 19ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:
1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ
ου
ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 19 Διεθνούς Συνεδρίου ΦΑΑ
αποφάσισε να συµπεριλάβει πέραν του διαχωρισµού των εργασιών σε
ερευνητικές και βιβλιογραφικές – ανασκοπικές και ειδικές ενότητες για
την παρουσίαση προφορικών επιστηµονικών ανακοινώσεων
αποκλειστικά από φοιτητές.
2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.
Για το συνέδριο και για τα 4 επί πληρωµή σεµινάρια έως 11 / 3 / 2016:
Φοιτητές 35 € και όλοι οι υπόλοιποι 55 €. Από 12 / 3 / 2016 έως και τις
ηµέρες διεξαγωγής του συνεδρίου Φοιτητές 40 € και όλοι οι υπόλοιποι
60 €. Ειδικά για τους φοιτητές που θα προσέλθουν για να εγγραφούν
µέχρι και 4 Απριλίου 2016 στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. θα ισχύσουν οι
αρχικές µειωµένες τιµές.
3) Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 4) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. 5) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 6) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα συγκεκριµένα θέµατα δηµοσιεύονται
στο site της ΕΓΒΕ www.egve.gr.
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ: Όλοι οι σύνεδροι που θα
συµµετάσχουν στο 19ο Διεθνές Συνέδριο θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στις εκθέσεις του Ολυµπιακού Μουσείου, µόνο µε την επίδειξη της
κάρτας συνέδρου. Αναλυτικό πρόγραµµα για το ωράριο επισκέψεων θα
υπάρχει στη γραµµατεία του συνεδρίου.
Ζ. ΔΙΑΜΟΝΗ: Έντεκα εξαιρετικές προτάσεις για τη διαµονή όσων
συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του
συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει
επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. Η κράτηση και η πληρωµή γίνεται απ' ευθείας στα
ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόµενους. Αναλυτικές πληροφορίες για
τη διαµονή και για όλα τα προτεινόµενα ξενοδοχεία δηµοσιεύονται στο
site της ΕΓΒΕ www.egve.gr.
Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Το ποσό συµµετοχής
περιλαµβάνει την παρακολούθηση του συνεδρίου, τις βεβαιώσεις
παρακολούθησης, τη συµµετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις και την
παροχή του υλικού του συνεδρίου. 2) Τα short και τα full paper, αλλά και οι
περιλήψεις των επιστηµονικών ανακοινώσεων (προφορικών και
αναρτηµένων) που θα γίνουν δεκτές από την Επιστηµονική Επιτροπή και
εφόσον έχουν καταβάλει το δικαίωµα συµµετοχής, θα δηµοσιευθούν στο
έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, δηλαδή
στο 1ο τεύχος του 2016 του Επιστηµονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (τα
short και τα full paper ολόκληρα). 3) Η εγγραφή στο συνέδριο και η
ταµειακή τακτοποίηση, µπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου από την Παρασκευή 8 / 4 / 2016 και ώρα 10.00 που θα ανοίξει η
γραµµατεία στο Ολυµπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 4) Για ερωτήσεις και
πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά
στο 2310282512, είτε ερχόµενοι στα γραφεία µας, όπου µπορείτε να
εγγραφείτε κιόλας), κάθε µέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις
17.30 έως 21.30, ή να αποστείλετε e.mail είτε στο info@egve.gr, είτε στο
egymve@hol.gr. 5) Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραµµατείας
του συνεδρίου το Σάββατο 9 / 4 / 2016 από ώρα 10.00 έως 11.00 και θα
πρέπει να παραµείνουν αναρτηµένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η
παρουσίασή τους στο κοινό και στη µικτή επιτροπή (από µέλη της
επιστηµονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια µέρα από
14.00 έως 17.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε
αναρτηµένη ανακοίνωση. 6) Στους συµµετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί
βεβαίωση συµµετοχής. Για κάθε σεµινάριο θα δοθεί επίσης χωριστή
βεβαίωση συµµετοχής.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σεμιναριο 1
Ο Ρολος της
Σεμινάριο
Συναισθηματικης
Νοημοσυνης στην Αναπτυξη
των Ατομικων
και Ομαδικων Ικανοτητων

Σεμιναριο 2
Άθληση και Αναψυχη
σε Πλαστικο Τερεν

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΩΣ
ΑΠΟ
11/3/2016 12/3/2016

- Καθ. Φυσ. Αγωγής,
Φυσιοθεραπ., κλπ
- Ταμειακά τακτοποιημένα
μέλη Ε.Γ.Β.Ε.
- Φοιτητές και
μεταπτυχιακοί φοιτητές
- Για υποβολή short paper
- Για υποβολή ολόκληρης
εργασίας (full paper)

25 €

ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΩΣ
11/3/2016

ΑΠΟ
12/3/2016

30 €

35 €

40 €

45 €

20 €

25 €

30 €

30 €

35 €

15 €

20 €

20 €

25 €
70 €

30 €

8-10
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

100 €

Γωνία Οδών Αγίου Δημητρίου & Γ' Σεπτεμβρίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ:
Έως 11 / 3 / 2016: Φοιτητές 35 € και όλοι οι υπόλοιποι 55 €.
Από 12 / 3 / 2016 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου Φοιτητές 40 €
και όλοι οι υπόλοιποι 60 €.
Ειδικά για τους φοιτητές που θα προσέλθουν για να εγγραφούν μέχρι και
4 Απριλίου 2016 στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. θα ισχύσουν οι αρχικές
μειωμένες τιμές.

Σεμιναριο 3
BABY SWIMMING

Σεμιναριο 4
Τενις στο
Δημοτικο σχολειο

Σεμιναριο 5
Το Νεο Προγραμμα Σπουδων για τη
Φυσικη Αγωγη στο Λυκειο:
Δια Βιου Άσκηση για Υγεια
και Ποιοτητα Ζωης

Σεμιναριο 6
Οι Στατιστικες Καταγραφες – Αναλυσεις
και η Αξιοποιηση τους
Κατα τη Διαρκεια και μετα τον Αγωνα,
σε Διαφορα Αθληματα. Θεωρια και Πραξη

Σεμιναριο 7
Διατάσεις και ανισορροπίες
γύρω από την Λεκάνη

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων μέχρι 1 / 4 / 2016,
χωρίς δυνατότητα άλλης παράτασης.

Σεμιναριο 8
Η προαγωγη της Υγειας και
της Ευεξιας των Μαθητων
στο Σχολειο: Παρουσιαση των
Δρασεων του Προγραμματος
ERASMUS+, PHWB – Project

Σεμιναριο 9
Αεροβικη – Ασκησεις
Λειτουργικης
και Τρισδιαστατης
Προπονησης μεσα απο την
προοπτικη του
E.B.C.© Training System

ΧΟΡΗΓΟΙ:

