
	
	 	
Ελληνική	Επιστημονική	Εταιρεία	
Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	για	την	
Αειφορία	(ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α)		
Πανεπιστήμιο	Αθηνών		
Ναυαρίνου	13	Α,	3ος	όροφος	
Αθήνα,	10680		
	
Τηλ/Φαξ:	210	–	3688	037		
E-mail:	eleetpea@gmail.com		
Webpage:	http://eleetpea.aegean.gr		

	

	
Θέμα:	 «Διοργάνωση	 της	 2ης	 Επιστημονικής	 Συνάντησης	 Υποψηφίων	 Διδακτόρων	 και	

Μεταπτυχιακών	 Φοιτητών/τριών	 στην	 Περιβαλλοντική	 Εκπαίδευση	 (ΠΕ)/	
Εκπαίδευση	για	την	Αειφόρο	Ανάπτυξη	(ΕΑΑ)»		

	
Αγαπητοί/ές	συνάδελφοι/σες,		
	
Η	 Ελληνική	 Επιστημονική	 Εταιρεία	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης	 για	 την	 Αειφορία	
(ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α)	σε	συνεργασία	με:			
	

- Το	 Αριστοτέλειο	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλονίκης	 –	 Διατμηματικό	 Πρόγραμμα	
Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	«Περιβαλλοντική	 Εκπαίδευση»	 των	 Τμημάτων	 Επιστημών	
Προσχολικής	Αγωγής	και	Εκπαίδευσης	(ΤΕΠΑΕ)	και	Βιολογίας,		

- Το	 Δημοκρίτειο	 Πανεπιστήμιο	 Θράκης	 –	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών		
«Εκπαίδευση	 για	 το	 περιβάλλον	 και	 την	 αειφορία»	 του	 Τμήματος	 Επιστημών	 της	
Εκπαίδευσης	στην	Προσχολική	Ηλικία,		

- Το	Πανεπιστήμιο	Δυτικής	Μακεδονίας	–	Διατμηματικό	Πρόγραμμα	Μεταπτυχιακών	
Σπουδών	«Εκπαίδευση	στις	Φυσικές	Επιστήμες,	 το	Περιβάλλον	και	 την	Τεχνολογία»	
της	Παιδαγωγικής	Σχολής	Φλώρινας,	

	
σας	καλεί	να	συμμετάσχετε	στη		2η	Επιστημονική	Συνάντηση	Υποψηφίων	Διδακτόρων	(ΥΔ)	
και	 Μεταπτυχιακών	 Φοιτητών/τριών	 (ΜΦ)	 στην	 Περιβαλλοντική	 Εκπαίδευση	 (ΠΕ)	 /	
Εκπαίδευση	για	την	Αειφόρο	Ανάπτυξη	(ΕΑΑ).	Η	συνάντηση	θα	γίνει	στη	Θεσσαλονίκη,	24	
-	25	Ιουνίου	2016.		

	
Στόχοι	της	2ης	Επιστημονικής	Συνάντησης	είναι:		

1. Η	παρουσίαση	των	ερευνητικών	εργασιών	μεταπτυχιακών	φοιτητών/τριών	(ΜΦ)	Α'	
κύκλου	(που	έχουν	ολοκληρώσει	ή	φοιτούν	ήδη	σε	ΠΜΣ)	και	Β'	κύκλου	(υποψηφίων	
διδακτόρων	 (ΥΔ)	 και	 διδακτόρων)	 και	 η	 συζήτηση	 πάνω	 σε	 αυτές	 σε	 ευρύ	 κύκλο	
ερευνητών/τριών,	 μελών	 ΔΕΠ	 και	 άλλων	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 από	 τον	 χώρο	
της	ΠΕ/ΕΑΑ,	με	απώτερο	στόχο	την	προώθηση	της	έρευνας	στη	χώρα	μας,			



2. Η	 συνεργασία	 των	 ΥΔ	 και	 ΜΦ	 με	 έμπειρους/ες	 και	 καταξιωμένους/ες	
ερευνητές/ριες	και	μέλη	ΔΕΠ	από	διάφορα	Πανεπιστημιακά	Τμήματα,		

3. Η	 ανταλλαγή	 απόψεων,	 προβληματισμών	 και	 εμπειριών	 και	 η	 ανάπτυξη	 της	
συνεργασίας	μεταξύ	ΥΔ,	ΜΦ,	ερευνητών	και	μελών	ΔΕΠ,		

4. Η	σύσφιξη	και	η	τόνωση	των	σχέσεων	μεταξύ	των	ερευνητών/τριών	της	ΠΕ/ΕΑΑ	και	
η	δημιουργία	δικτύου	επιστημόνων	στα	αντικείμενα	της	ΠΕ	και	ΕΑΑ	στο	πλαίσιο	της	
ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α..		

	
Η	επιστημονική	συνάντηση	απευθύνεται	σε:	

1. Διδάκτορες	 και	 υποψηφίους/ες	 διδάκτορες	 ελληνικών	 και	 ξένων	 πανεπιστημίων	
στο	αντικείμενο	της	ΠΕ/ΕΑΑ,		

2. Αποφοιτήσαντες	μεταπτυχιακούς	φοιτητές	και	μεταπτυχιακούς	φοιτητές/τριες	που	
παρακολουθούν	ΠΜΣ	στην	Ελλάδα	και	στο	εξωτερικό,	με	κατεύθυνση	σε	συναφές	
με	την	ΠΕ/ΕΑΑ	αντικείμενο,		

3. Μέλη	 ΔΕΠ	 που	 επιβλέπουν	 διδακτορικές	 διατριβές	 και/ή	 μεταπτυχιακές	
διπλωματικές	 και/ή	 διδάσκουν	 σε	 ΠΜΣ	 ελληνικών	 και	 ξένων	 Πανεπιστημίων	 στο	
αντικείμενο	της	ΠΕ/ΕΑΑ,		

4. Μέλη	της	ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.,		
5. Άλλους	ερευνητές	στον	χώρο	της	ΠΕ/ΕΑΑ,		
6. Πτυχιούχους	 και	 προπτυχιακούς	 φοιτητές/τριες	 πανεπιστημιακών	 τμημάτων	 που	

ενδιαφέρονται	 να	 εγγραφούν	 σε	 ΠΜΣ	 για	 την	 ΠΕ/	 ΕΑΑ	 ή	 να	 εκπονήσουν	
διδακτορική	διατριβή,	

7. Εκπαιδευτικούς	και	άλλα	στελέχη	της	εκπαίδευσης	που	εμπλέκονται	ενεργά	με	την	
πράξη	και/ή	την	έρευνα	στον	χώρο	της	ΠΕ/ΕΑΑ.			

	
Εργασίες	τους	με	τη	μορφή	προφορικών	παρουσιάσεων	και	poster	μπορούν	να	υποβάλουν	
όλοι	όσοι	υλοποιούν	ή	έχουν	ολοκληρώσει	έρευνα	σε	αντικείμενο	στον	χώρο	της	ΠΕ/ΕΑΑ	
στο	πλαίσιο	οργανωμένων	προγραμμάτων	μεταπτυχιακών	σπουδών	ελληνικών	ή	ξένων	ΑΕΙ	
ή	ερευνητικών	προγραμμάτων	που	υλοποιούνται	υπό	την	επιστημονική	ευθύνη	μελών	ΔΕΠ.	
Οι	 ενδιαφερόμενοι	 να	 υποβάλουν	 εργασία	 καλούνται	 να	 συμπληρώσουν	 το	 έντυπο	
συμμετοχής	 που	 επισυνάπτεται	 και	 να	 το	 αποστείλουν	 ηλεκτρονικά	 σύμφωνα	 με	 τις	
οδηγίες	 και	 τους	 χρόνους	 που	 ορίζονται.	 Όσοι	 ενδιαφέρονται	 να	 συμμετέχουν	 στη	
συνάντηση	 χωρίς	 παρουσίαση,	 παρακαλούνται	 να	 συμπληρώσουν	 το	 ίδιο	 έντυπο	 με	 τη	
συμπλήρωση	του	ανάλογου	πεδίου.	Σε	όλους	 τους	συμμετέχοντες	θα	δοθούν	βεβαιώσεις	
παρουσίασης	ή/και	συμμετοχής.		
	
Όλες	 οι	 αιτήσεις	 συμμετοχής	 υποβάλλονται	 ηλεκτρονικά	 στο:	
2ndscientificmeetingeleetpea@gmail.com		
	
Τόπος	Διεξαγωγής:	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	Πανεπιστημιούπολη,	

Πύργος	Παιδαγωγικής	Σχολής	(9ος	και	10ος	όροφος).		
Χρόνος	διεξαγωγής:	Παρασκευή	24	-	Σάββατο	25	Ιουνίου	2016	
Κόστος	συμμετοχής:		
Για	πληρωμή	με	κατάθεση	σε	τραπεζικό	λογαριασμό	(Εθνική	Τράπεζα,	IBAN:	
GR1801101510000015129602577)	μέχρι	και	την	27η	Μαΐου	2016:	

•  15	ευρώ	για	όσους	συμμετέχουν	με	παρουσίαση	εργασίας	
•  10	ευρώ	για	ακροατές	
•  Για	τα	ταμειακώς	τακτοποιημένα	μέλη	της	Εταιρείας	(2016)	η	συμμετοχή	στη	
Συνάντηση	είναι	δωρεάν.		

	



Οι	συνδρομές	προς	την	Εταιρεία	μπορούν	να	πληρωθούν	και	κατά	τη	διάρκεια	της	
Συνάντησης.			
Για	πληρωμή	με	κατάθεση	μετά	την	27η	Μαΐου	2016	ή	πληρωμή	στο	χώρο	της	συνάντησης:	

• 20	ευρώ	για	όσους	συμμετέχουν	με	παρουσιάση	εργασίας	
• 15	ευρώ	για	ακροατές		

Σε	όλες	τις	συναλλαγές	μέσω	Τράπεζας	να	αναγράφεται	ο	λόγος	για	τον	οποίο	γίνεται	η	
συναλλαγή	(π.χ.	συμμετοχή	στην	2η	Επισημονική	συνάντηση	με	παρουσίαση	εργασίας).	Η	
απόδειξη	πληρωμής	θα	πρέπει	επίσης	να	σταλεί	στο	e-mail	του	συνεδρίου	όπου	θα	
αναφέρεται	ευκρινώς	το	όνομα	του	καταθέτη	και	ο	λόγος	της	κατάθεσης.		
	
Σημαντικές	ημερομηνίες:		

• Καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	εργασίων:	Κυριακή,	10	Απριλίου	2016		
• Ανακοίνωση	αποδοχής	εργασιών:	Κυριακή,	15	Μαίου	2016	
• Ανακοίνωση	Προγράμματος	2ης	Επιστημονικής	Συνάντησης:	Κυριακή	5	Ιουνίου	2016		

Όλες	οι	παραπάνω	ανακοινώσεις	θα	γίνουν	στον	ιστότοπο	της	ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.	
(http://eleetpea.aegean.gr)		
	
Επιστημονική	επιτροπή		

• Ευγενία	Φλογαϊτη,	Καθηγήτρια	ΤΕΑΠΗ	–	ΕΚΠΑ,	Πρόεδρος	ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α	
• Αλέξανδρος	Γεωργόπουλος,	Καθηγητής	ΤΕΠΑΕ	-	ΑΠΘ		
• Αναστασία	Δημητρίου,	Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	ΤΕΕΠΗ	-	ΔΠΘ	
• Ευάγγελος	Μανωλάς,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Τμήματος	Δασολογίας	&	Διαχείρισης	
Περιβάλλοντος	και	Φυσικών	Πόρων	-	ΔΠΘ	

• Γεωργία	Λιαράκου,	Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	ΠΤΔΕ	-	ΠΑ		
• Κωνσταντίνα	Ταμουτσέλη,	Επίκουρη	Καθηγήτρια	ΠΤΔΕ	-	ΑΠΘ		
• Πολυξένη	Ράγκου,	Επίκουρη	Καθηγήτρια	Τμήματος	Δασολογίας	και	Φυσικού	
Περιβάλλοντος	-	ΑΠΘ		

• Μαρία	Δασκολιά,	Επίκουρη	Καθηγήτρια	ΦΠΨ	-	ΕΚΠΑ	
• Πηνελόπη	Παπαδοπούλου,	Επίκουρη	Καθηγήτρια	ΠΤΝ	-	ΠΔΜ	
• Κωνσταντίνος	Γαβριλάκης,	Λέκτορας	ΠΤΔΕ	-	ΠΙ	
• Γεώργιος	Μαλανδράκης,	Λέκτορας	ΠΤΔΕ	-	ΠΔΜ		
• Αθανάσιος	Μόγιας,	Λέκτορας	ΠΤΔΕ	-	ΔΠΘ		
• Δημήτριος	Καλαϊτζίδης,	Δρ.	ΠΕ	

	
Οργανωτική	επιτροπή	

• Αλέξανδρος	Γεωργόπουλος,	Καθηγητής	ΤΕΠΑΕ	-	ΑΠΘ	
• Αναστασία	Δημητρίου,	Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	ΤΕΕΠΗ	-	ΔΠΘ	
• Γεώργιος	Μαλανδράκης,	Λέκτορας	ΠΤΔΕ	-	ΠΔΜ		
• Αλίκη	Σκορδά,	Γραμματέας	Τομέα	Ψυχολογίας	και	Ειδικής	Αγωγής,	ΤΕΠΑΕ	-	ΑΠΘ	

Επικοινωνία:		
Ώρες	επικοινωνίας:	Καθημερινές	10.00	–	12.00	π.μ.	
Ηλεκτρονική	διεύθυνση	(e-mail):	2ndscientificmeetingeleetpea@gmail.com		
Τηλέφωνο:	2310	-	995015	
	
Σημείωση.	 Τα	πρακτικά	 της	 1ης	 Επιστημονικής	 Συνάντησης,	 η	 οποία	διεξήχθη	στην	Αθήνα,	

20-21	Ιουνίου	2014,	είναι	διαθέσιμα	στο	http://eleetpea.aegean.gr/projects.html				
	

Εκ	μέρους	της	ΕΛΕΕΤΠΕΑ	
	

Η	πρόεδρος	
Ευγενία	Φλογαΐτη,	Καθηγήτρια	ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ	



	
Παρακαλείσθε	να	αποστείλετε	τα	συμπληρωμένα	έντυπα		

με	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο	(e-mail)		
στη	διεύθυνση:		

2ndscientificmeetingeleetpea@gmail.com		
(Μέχρι	10	Απριλίου	2016)	

	
Οργανωτικά	θέματα	-	διαδικασίες	-	χρονοδιάγραμμα		
	
Για	την	καλύτερη	παρουσίαση	του	έργου	των	υποψηφίων,	ώστε	να	υπάρξει	αρκετός	
χρόνος	για	διάλογο	και	συζήτηση,	θα	ακολουθηθεί	η	εξής	διαδικασία:	

• Οι	 εργασίες	 των	 υποψηφίων	 διδακτόρων	 θα	 ομαδοποιηθούν	 από	 την	
οργανωτική	επιτροπή	και		θα	συγκροτήσουν	5-6	θεματικές	ενότητες.	Για	να	
επιτευχθεί	 η	 ένταξη	 στις	 θεματικές	 ενότητες,	 οι	 υποψήφιοι	 διδάκτορες	
καλούνται	να	υποβάλουν	συμπληρωμένα	τα	έντυπα	Α1	και	Α2	 (Υποψήφιοι	
Διδάκτορες	 και	 Μεταπτυχιακοί	 Φοιτητές/τριες)	 έως	 την	 Κυριακή,	 10	
Απριλίου	2016.		

• Οι	θεματικές	ενότητες	θα	ανακοινωθούν	από	την	οργανωτική	επιτροπή	έως	
την	Κυριακή	22	Μαϊου	2016.		

• Ο/η	 συντονιστής/ρια	 κάθε	 θεματικής	 ενότητας	 θα	 κάνει	 μια	 σύντομη	
εισήγηση	με	έμφαση	στη	μεθοδολογία	έρευνας	λαμβάνοντας	υπόψη	και	τις	
περιγραφές	των	εργασιών	της	αντίστοιχης	θεματικής	ενότητας,	οι	οποίες	θα	
του/ης	κοινοποιηθούν	έγκαιρα.		

• Οι	εργασίες	κάθε	θεματικής	ενότητας	θα	παρουσιαστούν	σε	ολομέλεια.	Για	
κάθε	 θεματική	 ενότητα	 θα	 διατεθεί	 χρόνος	 4-5	 ώρες.	 Στην	 αρχή	 της	
συνεδρίας	θα	υπάρχει	μια	σύντομη	εισήγηση	από	τον/η	συντονιστή/ρια.	Θα	
ακολουθήσει	η	παρουσίαση	4-6	εργασιών	διάρκειας	15	λεπτών	η	καθεμία.	
Μετά	την	ολοκλήρωση	των	παρουσιάσεων	θα	ακολουθεί	εκτενής	συζήτηση.	
Οι	 παραπάνω	 χρόνοι	 είναι	 ενδεικτικοί,	 καθώς	 εξαρτώνται	 από	 τον	 τελικό	
αριθμό	των	συμμετόντων	για	παρουσίαση.	

• Την	τελευταία	μέρα	της	2ης	Επιστημονικής	Συνάντησης	προβλέπεται	να	γίνει	
συζήτηση	 σε	 «στρογγυλό	 τραπέζι»	 στην	 οποία	 θα	 αναλυθούν	 θέματα	
σχετικά	με	την	πορεία	της	έρευνας	στην	Περιβαλλοντική	Εκπαίδευση	και	την	
Εκπαίδευση	 για	 την	 Αειφορία	 στην	 Ελλάδα,	 την	 αποτίμηση	 των	 εργασιών	
που	παρουσιάστηκαν,	 τις	προοπτικές	 και	 τις	 μελλοντικές	 κατευθύνσεις	 της	
έρευνας,	 καθώς	 και	 για	 τη	 διοργάνωση	 της	 επόμενης	 Επιστημονικής	
Συνάντησης.	

	
	

Η	Οργανωτική	Επιτροπή	της	Συνάντησης		
	


