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8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία  

στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» 

Πάτρα, 11-13 Σεπτεμβρίου 2020 (διαδικτυακό) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), 
διοργανώνει, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: «Η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου (διαδικτυακά) λόγω των έκτακτων 
συνθηκών. 
Στόχοι του είναι:  

 Η ανάδειξη των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας. 

 Η προβολή του έργου και των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των 
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 Η παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση 
για την Αειφορία που διεξάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 
Εκπαίδευση για την Αειφορία. 

 Η παρουσίαση δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που υλοποιούνται από κυβερνητικούς και μη 
κυβερνητικούς φορείς. 

 Οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των 17 στόχων της Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 

 Η αποτίμηση των 30 χρόνων λειτουργίας του Θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
προτάσεις για τη συνέχισή του. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) 

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 

Πληροφορίες: 6977 816373 / 6945 854549 
Email: d.s.peekpe@gmail.com 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου 

https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe 
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 Η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία στη διαμόρφωση του νέου σχολείου του 21ου αιώνα και στο ξεπέρασμα της 
κλιματικής κρίσης. 
 
Υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν σε αυτό περισσότεροι από 600 σύνεδροι με 117 
προφορικές ανακοινώσεις και 11 εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν 2 στρογγυλά 
τραπέζια αναφορικά με το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπροστά στις νέες 
προκλήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εισηγήσεις σχετικές με το θέμα του Συνεδρίου 
από διακεκριμένους προσκεκλημένους επιστήμονες (βλέπε αναλυτικό πρόγραμμα στο 
https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe/programma  ) 
 

Το Συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν με δυνατότητα παραλαβής αντίστοιχης 
βεβαίωσης: 

 εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης  

 εκπαιδευτικοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Εκπ/σης όλης της χώρας 

 διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων  

 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών φορέων. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να ανατρέξουν στο σύνδεσμο 

https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe/symmetoxi  της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, για 

τη διαδικασία συμμετοχής τους και την υποβολή αίτησης μέχρι και την Τετάρτη 9 

Σεπτεμβρίου 2020  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 

Η Οργανωτική Επιτροπή 8ου Συνεδρίου 

https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe/programma
https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe/symmetoxi
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