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Αξιότιµα µέλη και στελέχη της Εκπαίδευσης, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνω ότι το 60 ∆ιεθνές Συνέδριο της European Society for Soil 
Conservation µε τίτλο“Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation” θα  διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη (9 µέχρι 14 Μαΐου, 2011).     

Θα παρουσιασθούν ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών σε θεµατικές ενότητες οι οποίες σχετίζονται µε 
τη συντήρηση και προστασία των εδαφών, τη χρήση γης, τηλεανίχνευση και γεωργία, ανθρωπογενή εδάφη, 
τεχνικές αποκατάστασης υποβαθµισµένων περιοχών, διαχείριση υγροτόπων, επιπτώσεις των κλιµατικών 
αλλαγών στα εδαφικά συστήµατα, βιοκαύσιµα νέας γενιάς, έλλειψη νερού άρδευσης και επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, απερήµωση, δασικές πυρκαγιές καθώς και ενότητες οι οποίες έχουν σηµαντική αξία για την 
αγροτική ανάπτυξη.  

Επειδή σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται αυξηµένο ενδιαφέρον για θέµατα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, προτάθηκε από τα µέλη του ∆Σ της  European Society for Soil Conservation να περιληφθεί η 
παρακάτω ειδική συνεδρίαση (κυρίως για τους εκπαιδευτικούς) µε τεσσερις θεµατικές υπο ενότητες. 
Special session: ‘Education in soil conservation and public awareness’ 
- Importance of soil for life and its role to society 
- Education methods and formats across European Countries 
- Development of multidisciplinary studies for students in the field, using new technologies to schools 
- Means of the soil scientific community reaching the public (i.e. debates, exhibitions, mass media, art, 
games).  

Στο συνέδριο θα δοθεί η δυνατότητα στους ειδικούς επιστήµονες καθώς και στους εκπαιδευτικούς που 
ασχολούνται µε σχετικά προγράµµατα: 
- να παρουσιάσουν τα πρόσφατα αποτελέσµατα των ερευνών τους, 
- να ενηµερωθούν για την ερευνητική δραστηριότητα των συναδέλφων τους σε διεθνές επίπεδο 
- να ανταλλάξουν απόψεις µεταξύ τους και να συνεργασθούν µελλοντικά. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν είτε µε παρουσίαση προφορικής ανακοίνωσης, ή 
POSTER είτε ως ακροατές. Οι ανακοινώσεις και τα POSTERS θα κριθούν από την Επιστηµονική Επιτροπή 
του Συνεδρίου και θα παρουσιασθούν στην Αγγλική γλώσσα. Ο δικτυακός τόπος του Συνεδρίου  
www.esscthessalonikicongress.gr έχει εγκατασταθεί και µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις λεπτοµέρεις του 
Συνεδρίου. 

Επίσης, σας ενηµερώνω ότι οι φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα καταβάλουν µειωµένη 
συνδροµή για την εγγραφή τους στο Συνέδριο. 

Σε όλους τους participants θα δοθεί  πιστοποιητικό για τη συµµετοχή τους. 
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