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Αριθ. Πρωτ. 51

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής µας µε θέµα: «Βιώσιµη ανάπτυξη,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες» θα πραγµατοποιηθεί στις 15-16 και 17
Οκτωβρίου 2004 στη Χαλκιδική στις εγκαταστάσεις

του ξενοδοχείου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

(Ουρανούπολη).
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, σε επιστήµονες
από ΑΕΙ , ΤΕΙ και ερευνητικά ιδρύµατα, σε φοιτητές και σε εκπροσώπους κυβερνητικών και µη
κυβερνητικών φορέων
Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος και καθοριστικός ρόλος της
λειτουργικά δεµένης µε τις τοπικές κοινωνίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δηµιουργία
προϋποθέσεων βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Οι ενδιαφερόµενοι να πάρουν µέρος µπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για
προφορική ανακοίνωση ή ανάρτηση σε πόστερ ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να
πάρουν µέρος στις συζητήσεις.
Το περιεχόµενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό µε το γενικό θέµα και να αφορά
σε σχολικά προγράµµατα ΠΕ, προγράµµατα ΚΠΕ, σε θεµατικά δίκτυα ΠΕ, σε διεθνείς
συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό ή σε επιστηµονική έρευνα.
Το δικαίωµα συµµετοχής (registration) στο Συνέδριο για τα µέλη της Ένωσης ορίζεται σε
45 ευρώ , για τα µη µέλη σε 80 ευρώ και για τους φοιτητές- σπουδαστές σε 20 ευρώ
(περιλαµβάνονται τσάντα Συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραµµα, ενηµερωτικά έντυπα, περιλήψεις
εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειµµάτων).
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Το δικαίωµα συµµετοχής θα κατατεθεί στην

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αρναίας Χαλκιδικής στο λογαριασµό µε αριθµό 326/761705-44 µε δικαιούχους τους Ιωάννη
Λάµπρο ή Γεώργιο Ξεφτέρη

και η απόδειξη κατάθεσης µε το ονοµατεπώνυµο σε ευδιάκριτα

κεφαλαία γράµµατα θα σταλεί µε FAX υπόψη των κυρίων Ιωάννη Λάµπρου και Γεωργίου
Ξεφτέρη σε έναν από τους αριθµούς 23720 - 23185, 22632, 22313 .
Εκτός από την έκθεση πόστερς θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού
κυβερνητικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων . Για το ενοίκιο σχετικών περιπτέρων οι
ενδιαφερόµενοι θα επικοινωνήσουν απευθείας µε το ξενοδοχείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν 3 σέλιδη
σύντοµη παρουσίαση της εργασίας τους µέχρι τη ∆ευτέρα 23 Αυγούστου 2004 σε τρία
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση :
ΠΕΕΚΠΕ
POST RESTANTE
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Στέφανου Σαράφη 33
ΤΚ 16401
Η 3σέλιδη σύντοµη παρουσίαση πρέπει να περιλαµβάνει:
1.Τον τίτλο της εργασίας, Bold µέγεθος γραµµάτων 14
2.Το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα, την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το
τηλέφωνο του συγγραφέα, το φορέα εργασίας ή τα αντίστοιχα στοιχεία των συγγραφέων. Στην
περίπτωση που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός

θα σηµειώνεται µε αστερίσκο το

ονοµατεπώνυµο εκείνου που θα παρουσιάσει την εργασία.
3. Λέξεις κλειδιά
4. Θεµατική ενότητα

(π.χ. σχολικό πρόγραµµα, θεµατικό δίκτυο, πρόγραµµα ΚΠΕ,

εκπαιδευτικό υλικό, διεθνής συνεργασία, έρευνα)
5. Περίληψη 12 γραµµών (µέχρι 150 λέξεις)
6. Το σκοπό της εργασίας
7. Στοιχεία όπως µέθοδοι και µέσα εργασίας (ή θεωρητικό υπόβαθρο)
8. Τα αποτελέσµατα
9. Συζήτηση
10. Βιβλιογραφία
Το κείµενο των 3 σελίδων δεν µπορεί να ξεπερνά τις 1000 λέξεις. Η γραµµατοσειρά θα είναι
Times New Roman µε µέγεθος γραµµάτων 12 εκτός του τίτλου που θα σε µέγεθος 14. Μονό
διάστηµα, οµοιόµορφα περιθώρια, πάνω κάτω 2 εκατοστά, δεξιά αριστερά 2 εκατοστά.
Στα 2 από τα 3 αντίτυπα των εργασιών δεν θα αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων
(ανώνυµα αντίτυπα που θα δοθούν στην επιστηµονική επιτροπή για κρίση).
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Οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους µέχρι την Τρίτη 14
Σεπτεµβρίου 2004. Ο ίδιος συγγραφέας δεν µπορεί να παρουσιάσει παραπάνω από 1 προφορική
ανακοίνωση και 1 πόστερ, ενώ δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται ως συγγραφέας σε παραπάνω
από 2 προφορικές ανακοινώσεις και 2 πόστερς συµπεριλαµβανοµένων των προαναφερθεισών
δικών του παρουσιάσεων
Αιτήσεις συµµετοχής στο Συνέδριο χωρίς υποβολή εργασιών για ανακοίνωση ή πόστερ θα
γίνονται δεκτές µέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου 2004. Όσοι υποβάλουν εργασίες για ανακοίνωση ή
πόστερ θα πρέπει να καταβάλουν τη συµµετοχή τους µέχρι τη ∆ευτέρα 23 Αυγούστου 2004,
διότι διαφορετικά οι εργασίες τους δεν θα προωθηθούν για αξιολόγηση.
Η επιστηµονική επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω ( µε αλφαβητική σειρά):
1. ∆ρ. Αθανασάκης Αρτέµης, Σχολικός Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών.
2. ∆ρ. Αλεξοπούλου Ιωάννα, Φιλόλογος
3. Αριανούτσου Μαργαρίτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικολογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών
4. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
5. Καραµάνος Ανδρέας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, Γενικός Γραµµατέας
ΥΠΕΠΘ
6. Κόκκοτας Παναγιώτης, Οµότιµος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αθηνών
7. Μάργαρης Νικόλαος, Καθηγητής ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου
8. Μυλωνάς Μωυσής, Καθηγητής Οικολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης
9. ∆ρ. Νικολάου Κων/νος, ∆/ντής Σύνταξης περιοδικού ΠΕΕΚΠΕ
10. ∆ρ. Ορεινός Θεόδωρος, Σχολικός Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών.
11. ∆ρ. Παλαιοπούλου Ρέα, Φυσικός
12. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, ερευνητής Α΄ Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
13. ∆ρ. Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Σχολικός Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών N. Λάρισας
14. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Αγωγής
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
15. Σκαναβή Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αγωγής του
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου
16. Σκούλλος Μιχαήλ, Καθηγητής του Χηµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
17. Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Η Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους παρακάτω :
∆ιοικητικό Συµβούλιο ΠΕΕΚΠΕ:
1. Φαραγγιτάκης Γιώργος, Πρόεδρος
2. Στεφανόπουλος Νίκος, Γενικός Γραµµατέας
3. Μαρδίρης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
4. Λεµπέσης Κυριάκος, Ταµίας
5. Πήλιουρας Παναγιώτης, µέλος
6. Θεοδωρίδου Σοφία, µέλος
7. Σουβατζή ∆έσποινα, µέλος
8. Αγγελίδης Ζήσης, µέλος
Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας (µέλη ∆.Ε.):
9. Τσαλίκη Ελισάβετ
10. Περδίκης Γιώργος
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Τοπικοί Υπεύθυνοι:
11. Τριανταφύλλου Ελένη, Υπεύθυνη ΠΕ Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
12. Λάµπρος Γιάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής
13. Γκλιάος Κωνσταντίνος , Υπεύθυνος ΠΕ Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
14. Ξεφτέρης Γιώργος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής
ΥΠΕΠΘ:
15. Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος, ∆ιευθυντής ΣΕΠΕ∆
16. Σωτηράκου Μαρία, Υπεύθυνη Γραφείου ΠΕ
ΥΠΕΧΩ∆Ε:
17. Βανικιώτη Σταυρούλα, Προϊσταµένη τµήµατος Τεχνολογικών Εφαρµογών
Οι τιµές των δωµατίων στο ξενοδοχείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» είναι :
47 ευρώ µονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό σε µπουφέ
63 ευρώ δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό σε µπουφέ
88 ευρώ τρίκλινο δωµάτιο µε πρωινό σε µπουφέ
103 ευρώ τετράκλινο δωµάτιο µε πρωινό σε µπουφέ
Για γεύµα ή δείπνο η τιµή είναι 12 ευρώ κατ άτοµο σε µπουφέ (µε κουπόνια από το
ξενοδοχείο).
Το κλείσιµο των δωµατίων και οι δηλώσεις για γεύµα ή δείπνο θα γίνουν απευθείας στο
ξενοδοχείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΤΗΛ 23770 24025- 27 , FAX 23770 24000 και θα ισχύουν
µόνο εφ όσον έχει καταβληθεί στην ΠΕΕΚΠΕ το δικαίωµα συµµετοχής (registration).
Οι παραπάνω τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου 2004.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή όλες οι τιµές των δωµατίων προσαυξάνονται κατά 10 ευρώ.
Το Συνέδριο θα αρχίσει το απόγευµα της Παρασκευής 15/10/2004 µε πανηγυρική έναρξη σε
ολοµέλεια , θα συνεχισθεί το Σάββατο σε τρεις αίθουσες παραλλήλων συνεδριάσεων το πρωί
και το απόγευµα και θα ολοκληρωθεί µε ολοµέλεια την Κυριακή το µεσηµέρι µε παρουσίαση
των συµπερασµάτων αφού θα έχει προηγηθεί το πρωί η παρουσίαση των πόστερς. Θα
προβλεφθεί επαρκής χρόνος για συζήτηση.
Εκτιµάται ότι θα µπορέσουν να παρουσιασθούν συνολικά περί τις 65 εργασίες σε προφορικές
ανακοινώσεις και 85 εργασίες σε πόστερς
Τελικές πληροφορίες για το πρόγραµµα θα δοθούν το Σεπτέµβριο.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Νίκος Στεφανόπουλος

Γιώργος Φαραγγιτάκης
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