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Θέμα: «Διοργάνωση της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων και 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη»  

 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι  
 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
(ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Θεωρία, 
πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου' (κατεύθυνση σπουδών: Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη) -  σας καλεί να συμμετάσχετε στην  1η 
Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) και Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών/τριών (ΜΦ) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) / Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η συνάντηση θα γίνει στην Αθήνα, 20 με 21 Ιουνίου 2014.  

 
 Στόχοι της συνάντησης αυτής είναι:  

1. Η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών α' 
κύκλου (που έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν ήδη σε ΠΜΣ) και β' κύκλου (υποψηφίων 
διδακτόρων 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 ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και εμπειριών και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ ΥΔ, ΜΦ, ερευνητών και μελών ΔΕΠ.  

3. 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,  
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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 στο 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 "Αίτηση 
συμμετοχής" που επισυνάπτεται και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 16 Μαΐου 
2014. 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.  
 
Τόπος Διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτήριο Κωστή Παλαμά 
Διεύθυνση: Ακαδημίας 48 και Σίνα, 105 62 Αθήνα  
Χρόνος διεξαγωγής: Παρασκευή 20 – Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 
Κόστος συμμετοχής:  
Για πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι 1η Ιουνίου 2014: 
- 15 ευρώ για όσους συμμετέχουν παρουσιάζοντας εργασία 
- 10 ευρώ για ακροατές 
Για πληρωμή με κατάθεση μετά την 1η Ιουνίου ή πληρωμή στο χώρο της συνάντησης: 
- 20 ευρώ για όσους συμμετέχουν παρουσιάζοντας εργασία 
- 15 ευρώ για ακροατές 
 
Επιστημονική επιτροπή 
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α: 
Ευγενία Φλογαϊτη, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ , ΕΚΠΑ 
Μαρία Δασκολιά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ 
Γεωργία Λιαράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Κωνσταντίνα Ταμουτσέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.  
Γεώργιος Μαλανδράκης, Λέκτορας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
 
Οργανωτική επιτροπή 
Έφη Δουβίτσα 
Μαριάνθη Καλαφάτη 
Καλλιόπη Κοντιζά 
Γιώργος Ρετάλης 
 
 
Επικοινωνία: Μαριάνθη Καλαφάτη 
Ώρες επικοινωνίας  (κατά προτίμηση):  
Καθημερινές: 1.30 - 2.30 μ.μ. & 4-5 μ.μ. 



Σαββατοκύριακο: 12-2 μ.μ. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): eleetpea@gmail.com 
Τηλέφωνα: 210-9961210 & 6978649132 
 
Εκ μέρους της ΕΛΕΕΤΠΕΑ 
 
Η πρόεδρος 
Ευγενία Φλογαϊτη 
 
 
 


