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ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες της επικράτειας δια των
οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Υπόψη Συλλόγου Διδασκόντων Σχολικών Μονάδων
Κοιν.

Υπεύθυνους Σχ. Δραστηριοτήτων και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δια των οικείων
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020
Αγαπητοί Μαθητές κι Εκπαιδευτικοί,
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών,
o ως κομβικός συνεργάτης σε ότι αφορά στην Εκπαίδευση
o στο πλαίσιο λειτουργίας και συντονισμού των Εθνικών Θεματικών Δικτύων του Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ… «ΑΧΡΗΣΤΑ» και ΝΕΡΟ & ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ή και να συμμετάσχετε με ανακοίνωσή σας στο Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020, που έχει ως αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή. Το Συνέδριο
θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Σημείο αναφοράς 1ο: Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει μία τουλάχιστον Συνεδρία η οποία θα
δώσει βήμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρουσιάσουν το έργο* τους -μετά από αξιολόγηση από
κριτές-, στην αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση ανακοίνωσης σε επιστημονικό
συνέδριο.
Σημείο αναφοράς 2ο: Το δικαίωμα συμμετοχής και ανακοίνωσης στο Συνέδριο δίνεται δίχως χρέωση,
αδαπάνως.
Σημείο αναφοράς 3ο: Οι καλύτερες ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν ως άρθρα -μετά από νέα
αξιολόγηση- στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Desalination and Water Treatment Journal".
Σημείο αναφοράς 4ο: Μια πλήρης ημέρα επίσκεψης-εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου
2020 στην ελληνική πιλοτική περιοχή του ευρωπαϊκού έργου BalkanRoad -στο πλαίσιο του οποίου
διοργανώνεται το παρόν συνέδριο- , συγκεκριμένα στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη, στη Νάουσα.
Σημείο αναφοράς 5ο: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων προς κρίση έχει μετατεθεί για
τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
SAVE THE DATE: 12 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Όσες και όσοι ενδιαφερόσαστε να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περαιτέρω
πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.
http://balkanroad.eu/conference
Την εγκυρότητα και το κύρος του Συνεδρίου διασφαλίζουν οι διοργανωτές του, που είναι το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ως επικεφαλής οργανισμός), η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και οι λοιποί εταίροι του ευρωπαϊκού
προγράμματος BalkanROAD, δηλαδή οι, Association of Agri-Environmental Farmers (AAEF), Association of
Agri-Environmental Farmers (AAEF), Agricultural University of Tirana (AUT), Macedonian Organic
Producers Federation (MOPF).
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Προτεινόμενες από εμάς θεματικές περιοχές* που μπορείτε να αναδείξετε μέσα από το έργο σας είναι:
o Κλιματική αλλαγή-κίνδυνοι και ευκαιρίες
o Κυκλική οικονομία και βιοοικονομία
o Πρωτοβουλίες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
o Περιβαλλοντική εκπαίδευση-η επιστήμη της διδασκαλίας
o Κυκλική οικονομία μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
o Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων
o Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
o Στόχος 4ος αειφόρου ανάπτυξης (agenda2030): ποιοτική εκπαίδευση
o Στρατηγική για τα απόβλητα
o Νερό, επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυμάτων
Η δράση, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτ/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης, της επικράτειας , δηλαδή σε όλους εσάς τους
αποδέκτες της πρόσκλησής μας.
Ευχαριστούμε και Καλές Γιορτές !
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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