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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 6ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη γιορτή
της πόλης για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της, με τίτλο:
"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος"
Στόχοι του Συνεδρίου είναι:




η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
οι προοπτικές της, αφενός υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και αφετέρου στο πλαίσιο επικείμενων θεσμικών αλλαγών,
Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
Αειφορία, σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική - πολιτισμική και
εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου
περιλαμβάνονται τόσο ανακοινώσεις
επιστημονικών εργασιών, όσο και παραδείγματα εφαρμογής επιτυχημένων
εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς και εργαστήρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
συζητήσεις σε ειδικές συνεδρίες επίκαιρων θεμάτων.
Σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσουν εκθέσεις, παρουσιάσεις
βιβλίων, εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Η εναρκτήρια Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημαρχείου
(30/11/2012 στις 17:30), με τους προσκεκλημένους ομιλητές:

1. Dr David Selby, Founding Director of Sustainability Frontiers:
“Η εκπαίδευση για την αειφορία σε εποχές κρίσης»
2. Αλέκο Γεωργόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του
ΑΠΘ:
“Η κρίση ως αφορμή για μετασχηματισμό του πολιτισμικού
παραδείγματος. Η συμβολή της Π.Ε”
3. Κωνσταντίνο Κορφιάτη, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου:
"Τέλος εποχής (και) για την Π.Ε; σκέψεις πάνω στους νέους θεματικούς και
παιδαγωγικούς προσανατολισμούς της Π.Ε."
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν το Σάββατο και την Κυριακή, 1-2
Δεκεμβρίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Κ.Ε.Δ.Ε.Α του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου –
Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης).
Συνημμένα σας στέλνουμε την πρόσκληση, την αφίσα και το πρόγραμμα του
Συνεδρίου.
Θεσσαλονίκη 26/11/12
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Πληροφορίες – Επικοινωνία:
Νίκος Στεφανόπουλος, πρόεδρος ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ, 6947829670
Γιάννης Βλάχος, Γ. Γραματέας ΔΣ της ΠΕΕΚΠΕ, 6977816373
Κώστας Στυλιάδης, Πρόεδρος Παραρτήματος Κεν. Μακεδονίας τηλ: 2310403491
ή 6977424785
Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://sites.google.com/site/6osynedriopeekpe/

