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6ο ΤΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 

 «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  

στη σημερινή πραγματικότητα» 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, 

Το 6ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα:  

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  

στη σημερινή πραγματικότητα» 

θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. 

 

τόχοι του υνεδρίου 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. 

 

Οι θεματικές ενότητες του υνεδρίου είναι οι εξής:  

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και 

να αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 

Αζήλα, 13 Ινπλίνπ 2012 

Αξηζ. Πξση. 50 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) 

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 
Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 
                   Email: d.s.peekpe@gmail.com 

www.peekpe.gr 
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1. Θεωρία της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία  

2. Εκπαιδευτική έρευνα  

3. Σχολικά προγράμματα Π.Ε. 

4. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

5. Δίκτυα ΠΕ 

6. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού 

7. Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις 

8. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

9. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή  

10.Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων 

            11.Εγασίες στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο 

 

 

      Ειδική θεματική ενότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου αφιερωμένη στα 100 

χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αποτελεί: 

« η Αειφορία σε εποχή πολύπλευρης κρίσης – Βιώσιμες Πόλεις» 

με σκοπό να συζητηθούν θέματα έρευνας, παραδείγματα εφαρμογής πολιτικών 

και επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών  στη διαμόρφωση βιώσιμων 

πόλεων. 

 

το υνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

φορέων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για 

προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να 

παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα 

εργαστήρια. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την 

πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων στο πλαίσιο του συνεδρίου. 

 

         Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται: 

 

 Μέχρι 30-10-12 Μετά τις 30 -10- 2012 

Μέλη της Ένωσης  χωρίς εισήγηση   

που έχουν πληρώσει συνδρομή του 2012 20 ευρώ 30 ευρώ 

Μη μέλη της Ένωσης   40 ευρώ 50 ευρώ 
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χωρίς εισήγηση 

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση που 

έχουν πληρώσει συνδρομή 

 του 2012 30 ευρώ 40 ευρώ 

Μη μέλη της Ένωσης  

με εισήγηση 50 ευρώ 60 ευρώ 

Υοιτητές  

 10 ευρώ 20 ευρώ 

 Σημ: η ετήσια συνδρομή στην Ένωση είναι 12 ευρώ. 

 

 Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, 

πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και 

αναψυκτικά διαλειμμάτων.  

 

Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό 

με αριθμό 136-002101-211916 με δικαιούχους Λεμπέση Κυριάκο, Πήλιουρα 

Παναγιώτη. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα 

κεφαλαία γράμματα, να σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165. 

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού 

και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή 

τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: d.s.peekpe@gmail.com. 

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να 

στείλουν  πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την 

Κυριακή  30 επτεμβρίου 2012. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των 

εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

d.s.peekpe@gmail.com. Τo είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Σε 

περίπτωση που το αρχείο που περιέχει το κείμενο της εργασίας δεν είναι 

δυνατόν λόγω μεγέθους να αποσταλεί ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να 

αποθηκευτεί σε CD και να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση: 

           

 

 

 

 

ΠΕΕΚΠΕ 

POST RESTANTE 

ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΕΩ 

τέφανου αράφη 33 

ΣΚ 16401 

mailto:d.s.peekpe@gmail.com
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Οι εργασίες -που θα υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή- θα 

κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου 

να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά 

πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί 

δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που 

περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες 

στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο 

το όνομά τους  και παραπάνω από δύο συνολικά. 

 

ημαντικές ημερομηνίες: 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών   17 επτεμβρίου 2012. 

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών   20 Οκτωβρίου 2012 

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο   30 Οκτωβρίου 2012 

 

 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

            Γιάννης Βλάχος                                               Νίκος  τεφανόπουλος   
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Οδηγίερ και Τπόδειγμα Μοπθοποίηζηρ Διζηγήζεων  
 

ςγγπαθείρ: Να αλαθέξνληαη γηα ηνλ/ελ ζπγγξαθέα ηα αθόινπζα ζύκθσλα κε ην παξαθάησ 

ππόδεηγκα: 

Όνομα Επώνςμο 
Ιδηόηεηα - Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

 

Εθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο, λα αλαθέξνληαη πξώηα όια ηα νλόκαηα θαη λα 

αθνινπζνύλ ηα ινηπά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα: 

 

Όνομα Επώνςμο
1
, Όνομα Επώνςμο

2
 

1.Ιδηόηεηα- Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

2.Ιδηόηεηα- Επάγγεικα θαη Ίδξπκα  

email@email.gr 

Σεκείσζε: Τν όλνκα απηνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εξγαζία θαη ζα ηελ παξνπζηάζεη 

ππνγξακκίδεηαη. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ (λα ππάξρνπλ 2 θελέο γξακκέο από ηα πξνεγνύκελα νλόκαηα) 

Το κείμενο αςηό πεπιγπάθει και ακολοςθεί ηη μοπθοποίηζη, πος θα ππέπει να ακολοςθηθεί για 

ηην ςποβολή ηυν επγαζιών για ηο 6ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο ηηρ Ένυζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην 

Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη (ΠΕΕΚΠΕ): «Η Εκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία 

ζηη ζημεπινή ππαγμαηικόηηηα» πος θα δημοζιεςθούν ζηα ππακηικά ηος ζςνεδπίος. Κάθε 

ειζήγηζη θα ππέπει να πεπιλαμβάνει μία ζύνοτη πεπίπος 150 λέξευν, πος θα ζςνοδεύεηαι από 

μία λίζηα με λέξειρ κλειδιά. Τα δύο αςηά ημήμαηα ηος κειμένος θα ππέπει να έπονηαι ηος ηίηλος.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα ή Σσολικά Ππογπάμμαηα ή … 

(2 θελέο γξακκέο) 

 

 

(1 θελή γξακκή) 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6
ο
 Σςνέδπιο ΠΕΕΚΠΕ, ππακηικά ζςνεδπίος, οδηγίερ ζςγγπαθήρ 

(2 θελέο γξακκέο) 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

     Τα πξαθηηθά ηνπ «6
ος 

Πανελλήνιος Σςνεδπίος ηηρ Ένυζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Πεπιβαλλονηική 

Εκπαίδεςζη (ΠΕΕΚΠΕ): Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη: «Η Εκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και 

ηην Αειθοπία ζηη ζημεπινή ππαγμαηικόηηηα», Θεζζαινλίθε 2012, ζα δεκνζηεπηνύλ θαη ζα 

θνηλνπνηεζνύλ επξέσο (σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και 

mailto:email@email.gr
mailto:email@email.gr
mailto:email@email.gr
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σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό). Καιό είλαη ε έθδνζή ηνπο λα είλαη ηεο 

θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο. Θεξκή παξάθιεζε λα αθνινπζήζεηε πηζηά ηε κνξθή απηνύ 

ηνπ αξρείνπ. Θα ππέπει να σπηζιμοποιήζεηε ηοςρ ίδιοςρ σαπακηήπερ, με ηο ίδιο μέγεθορ 

σαπακηήπων, να αθήζεηε ηα ίδια διαζηήμαηα μεηαξύ ηων γπαμμών και ζηην απσή ηων 

παπαγπάθων. Ο πιο εύκολορ ηπόπορ για να ηο πεηύσεηε αςηό είναι να 

αξιοποιήζεηε/σπηζιμοποιήζεηε ηο απσείο ηηρ  ηλεκηπονικήρ μοπθήρ ηων οδηγιών.  

 

ΔΚΣΑΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  

     Τν θείκελν ηεο εξγαζίαο θαιό είλαη λα κελ μεπεξλά ην κέγηζην αξηζκό ησλ 8 ζειίδσλ. 

Σηηο ζειίδεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πίλαθεο, νη εηθόλεο, ηα ζρήκαηα, νη νζόλεο Η/Υ, 

θ.ά., θαζώο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  

 

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΣΔΛΙΚΩΝ ΚΔΙΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ εξγαζίεο πξνο αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα ζηείινπλ  πιήξεο 

θείκελν κε αλώηαην όξην ηηο 3.000 ιέμεηο (6-8 ζειίδεο) κέρξη ηε Δεπηέξα  17 Σεπηεκβξίνπ 

2012. Η ππνβνιή ησλ δηακνξθσκέλσλ θεηκέλσλ ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε d.s.peekpe@gmail.com. Τo είδνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη 

MS Word. Σε πεξίπησζε πνπ ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ην θείκελν ηεο εξγαζίαο δελ είλαη 

δπλαηόλ ιόγσ κεγέζνπο λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά, παξαθαινύκε λα απνζεθεπηεί ζε CD θαη 

λα ηαρπδξνκεζεί ζηε δηεύζπλζε: 

 

 

 

 

           

 

 

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΙΓΑ 

     Επηιέμηε ην «Πεξηζώξηα» από ηε «Δηακόξθσζε Σειίδαο» ζην κελνύ «Επεμεξγαζία» θαη 

εθαξκόζηε ηα αθόινπζα: δηαζηήκαηα ζηε δεμηά θαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηεο ζειίδαο 3,17 

cm, ζηελ θνξπθή θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο 2,54 cm. Η ζειίδα λα έρεη δηαζηάζεηο Α4. 

Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε καθξνεληνιέο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ ηε δηακόξθσζε 

ηνπ θεηκέλνπ. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηε δηάηαμε ηεο πξώηεο ζειίδαο: 

 Η πεξηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο εηζεγήζεσο, ηνπ νλόκαηνο θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ ζπγγξαθέα, 

θαιό είλαη λα κελ έρεη ύςνο κεγαιύηεξν από 6 cm, θαη πιάηνο κεγαιύηεξν από 16 cm. 

 Τίηινο εξγαζίαο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 16 θαη Bold 

 Σπγγξαθέαο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 14 θαη Bold 

 Επάγγεικα θαη Δηεπζύλζεηο: Γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο 12 

   

ENOTHTE  
     Οη ηίηινη γηα θάζε ελόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε: γξακκαηνζεηξά Times New Roman, 

κέγεζνο ραξαθηήξσλ 13, Bold θαη θεθαιαία. Αλάκεζα ζην θείκελν ηεο κηαο ελόηεηαο θαη 

ζηνλ ηίηιν ηεο επόκελεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα θελή γξακκή. Αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ηεο 

ΠΕΕΚΠΕ 
POST RESTANTE 
ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΕΩ 
τέφανου αράφη 33 
ΣΚ 16401 
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ελόηεηαο θαη ην επόκελν θείκελν δελ ζα ππάξρεη θελή γξακκή. Οη ελόηεηεο δεν πξέπεη λα 

είλαη αξηζκεκέλεο.  

 

Τποενόηηηερ 
     Οη ηίηινη ζηηο ππνελόηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε: γξακκαηνζεηξά Times New Roman, 

κέγεζνο ραξαθηήξσλ 13,  Bold, πεδά. Αλάκεζα ζην θείκελν ηεο κηαο ππνελόηεηαο θαη ζηνλ 

ηίηιν ηεο επόκελεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα θελή γξακκή. Αλάκεζα ζηνλ ηίηιν ηεο 

ππνελόηεηαο θαη ην βαζηθό θνξκό ηνπ θεηκέλνπ δελ ζα ππάξρεη θελή γξακκή. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 

     Οη παξάγξαθνη πξέπεη λα ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε κία θελή γξακκή. Τν βαζηθό 

θείκελν ζα είλαη ζε γξακκαηνζεηξά Times New Roman, κέγεζνο ραξαθηήξσλ 12, κε πιήξε 

ζηνίρηζε θαη κνλό δηάζηηρν. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εζνρή 1
εο

 γξακκήο ζηελ αξρή θάζε 

παξαγξάθνπ ίζε κε 5 ζηιγμέρ (ώζηε λα βειηηώλεηαη ε εκθάληζε ηνπ θεηκέλνπ). 

 

ΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΔ 

     Τα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζην θείκελν όζν ην δπλαηόλ 

πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν αλαθνξάο ηνπο (όπσο εκθαλίδεηαη ζην Σρήκα 1). Τα ζρήκαηα δελ 

πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. Να ππάξρεη κία θελή γξακκή κεηαμύ 

θεηκέλνπ θαη ζρήκαηνο, ηόζν επάλσ όζν θαη θάησ από ην ζρήκα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1:  Οη ηίηινη ησλ ζρεκάησλ πξέπεη λα είλαη Times New Roman 11 ζηηγκέο, ζηνίρηζε θεληξηθή 

θαη ε ιέμε «Σρήκα» ζε bold italic. 

     

     Τα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο κπνξνύλ, αλ ρξεηαζηεί, λα θαηαιάβνπλ νιόθιεξν ην πιάηνο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ θεηκέλνπ. Όια ηα ζρήκαηα θαη νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 

θεληξηθά θαη ζε νξηδόληηα δηάηαμε ζε ζρέζε κε ην θείκελν. 

        

ΚΔΦΑΛΙΓΔ, ΤΠΟΔΛΙΓΑ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΛΙΓΧΝ   

     Δελ πξέπεη λα εηζαρζνύλ θεθαιίδεο, ππνζέιηδα ή αξηζκνί ζειίδσλ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

     Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζην θείκελν κε ην επώλπκν ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία, όπσο (Bowers, 2001) ή (Stables & Bishop, 2001). Οη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη ζηε βηβιηνγξαθία λα αθνινπζνύλ αιθαβεηηθή ζεηξά θαη 

λα αθνινπζνύλ ην ππόδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. Οη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην βαζηθό θείκελν 

πεξηιακβάλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη αληίζηξνθα, θαη όηη όια ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία 

είλαη πιήξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξηζκώλ ζειίδσλ. 

sxima 
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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ   

     Τν παξόλ θείκελν-ππόδεηγκα θαη νη νδεγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ 

βαζίδνληαη ζε αλάινγα πξνεγνύκελσλ ζπλεδξίσλ θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια. 

Επραξηζηνύκε ηνπο πνιπάξηζκνπο ζπγγξαθείο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ. 
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