
1η Ανακοίνωση 7ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐ «Το μέλλον της μάθησης» 
Πολυχώρος «Απόλλων» Νομαρχίας Πειραιά ‐ 30 & 31 Οκτωβρίου 2010 

 
Η  Επιστημονική  Ένωση  Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  για  τη  διάδοση  των  Τ.Π.Ε.  στην 
εκπαίδευση (Επιστημονικός Σύλλογος ‐ αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004)  
ανακοινώνει  την έναρξη  των διαδικασιών για την πραγματοποίηση του 7ου Πανελλήνιου 
Επιστημονικού  Συνεδρίου  της,  με  τίτλο  «Το  μέλλον  της  μάθησης»  ‐  με  ημερομηνίες 
πραγματοποίησής  του  την  30ή &  31η  Οκτωβρίου  2010,  στον  Πολυχώρο  «Απόλλων»  της 
Νομαρχίας Πειραιά. 
 
Το συνέδριο αφορά: 

• Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
• Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη. 
• Μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
• Yποψήφιους/ες διδάκτορες του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  
• Επιστήμονες  με  ενδιαφέρον  στον  τομέα  της  αξιοποίησης  των  Τ.Π.Ε.  στην 

εκπαίδευση. 
• Φοιτητές 
• Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην 

εκπαίδευση. 
• Φορείς κι Εταιρείες ‐ παραγωγούς προϊόντων & υπηρεσιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 
 
Η θεματολογία του Συνεδρίου (ενδεικτική) : 
 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

• Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
• Προτάσεις  διδασκαλίας  με  χρήση  ΤΠΕ  ‐  Αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  στην  προδημοτική 

εκπαίδευση, στη διδασκαλία μαθημάτων στην πρωτοβάθμια & στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  

• Χρήση  ΤΠΕ    στη  διοικητική  υποστήριξη  όλων  των  προαναφερόμενων  βαθμίδων 
εκπαίδευσης. 

• Ερευνητικές  προσεγγίσεις  (παρουσιάσεις  εργασιών  ερευνητών)  ‐  Μελέτες  και 
έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και εφαρμογών υπολογιστών 
 
Εκπαιδευτικό λογισμικό 

• Εκπαιδευτικό λογισμικό, υποστηρικτικό των νέων βιβλίων 
• Εκπαιδευτικό λογισμικό ‐ Εφαρμογές εκπαιδευτικών, παραγωγής φοιτητών Π.Μ.Σ., 

σχετικών με τις ΤΠΕ. 
• Ελεύθερο Λογισμικό‐ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 
• Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική αγωγή 
• Edutainment 



Διαδίκτυο  
• Εκπαιδευτικές  Κοινωνίες  στο  Διαδίκτυο.  Διαδίκτυο  και  συνεργατική  μάθηση. 

Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Συνεργασία σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών.  
• Εκπαιδευτικό  Διαδίκτυο  (Εκπαιδευτικές  πύλες,  δικτυακοί  τόποι  σχολείων, 

εκπαιδευτικών, πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου,) 
• Web 2.0, Blogs, Wikis & Εκπαίδευση 
• Διαδικτυακά γνωστικά εργαλεία 
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων  
• Θέματα  ασφάλειας  στο  Διαδίκτυο.  Κοινωνικές  και  παιδαγωγικές  επιπτώσεις  της 

χρήσης του διαδικτύου από τους νέους. Διαδίκτυο και παιδί  
• Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο  

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση κι εκπαίδευση από απόσταση (e‐learning).  
• Άτυπη εκπαίδευση & Τ.Π.Ε. 

 
Άλλα Θέματα 

• Εκπαιδευτική πολιτική και ΤΠΕ  
• Εικονικά εργαστήρια 
• Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 
 
Φορείς, Εταιρίες Λογισμικού   & Εκδοτικοί Οργανισμοί, σχετικοί με την εφαρμογή των ΤΠΕ 
στην  εκπαίδευση,  μπορούν  να  πάρουν  μέρος  στο  7ο  Συνέδριο,  παρουσιάζοντας  τις 
εφαρμογές  και  άλλα  προϊόντα  τους  σε  υπερσύγχρονη  και  κατάλληλα  εξοπλισμένη 
εκθεσιακή αίθουσα, στο χώρο που θα διεξαχθεί το συνέδριο. 
  
 
Παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις: 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: 
 
α)  2ος  Διαδικτυακός  Εκπαιδευτικός  Διαγωνισμός  ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ  :  "Μοιραστείτε  και 
κερδίστε".  
Βράβευση των νικητών του 2ου Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ με 
τίτλο:  "Μοιραστείτε  και  κερδίστε",  όπως  κρίθηκαν  από  τους  ίδιους  τους 
συνδιαγωνιζόμενους  και  τα  μέλη  της  Επιστημονικής  Επιτροπής: 
http://diagonismos2010.com (σύντομα η προκήρυξή του διαγωνισμού).  
 
β) Έκθεση προϊόντων & Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.  
Στην υπερσύγχρονη και εξοπλισμένη   με όλες τις παροχές Τ.Π.Ε.   εκθεσιακή αίθουσα  του 
Πολυχώρου, φορείς, εταιρείες κι εκδοτικοί οίκοι του χώρου των εφαρμογών των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση  θα  παρουσιάσουν  προϊόντα  κι  υπηρεσίες  τους  που  απευθύνονται  στην 
εκπαίδευση. 
 



Πρόσκληση για υποβολή εργασιών 
Η  Επιστημονική  και  η  Οργανωτική  Επιτροπή  του  Συνεδρίου,  καλούν  τους 
ενδιαφερόμενους  να  υποβάλλουν    για  κρίση,  προτάσεις  συμμετοχής  στο  συνέδριο  (με 
ολοκληρωμένη  εργασία),  σχετικές  με  τη  θεματολογία  του  συνεδρίου,  που  εντάσσονται  
στις εξής κατηγορίες: 
 
Κατηγορίες εργασιών 
 
α) Εισηγήσεις (ως 8 σελίδες Α4)  
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  παρουσιάσουν  εισηγήσεις  βασισμένες  σε  δόκιμες 
μεθοδολογίες  κι  ερευνητικές  μεθόδους,  σχετικές  με  τη  θεματολογία  του  συνεδρίου.  Οι 
εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Χρόνος παρουσίασης 15‐20 λεπτά 
 
β) Σύντομες ανακοινώσεις (ως 4 σελίδες Α4). 
Οι  σύντομες  ανακοινώσεις  αφορούν  κυρίως  έργα  που  είναι  σε  εξέλιξη,  ή  επιμέρους 
εργασίες  που  η  δημοσιοποίησή  τους  κρίνεται  ότι  παρουσιάζει  ενδιαφέρον.  Χρόνος 
παρουσίασης 10‐12 λεπτά 
 
γ) Αναρτήσεις "πόστερ" (ως 4 σελίδες Α4). 
Οι  παρουσιάσεις  "πόστερ"  προσφέρουν  την  ευκαιρία  σε  ερευνητές  να  παρουσιάσουν 
ερευνητικά  αποτελέσματα,  αναρτημένα  σε  ορθοστάτες  στον  προθάλαμο  της  κεντρικής 
αίθουσας των συνεδριών.  
 
δ) Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή θα διατεθεί διαμέσου διαδικτύου στην Οργανωτική Επιτροπή 
και  διαμέσου  αυτής  στην  Επιστημονική  Επιτροπή  το  cd  ή  το  dvd  με  το  εκπαιδευτικό 
λογισμικό (όλο ή μέρος του, στο βαθμό που να μπορεί να κρίνει η Ε.Ε.), συνοδευόμενο με 
κείμενο θεωρητικής παιδαγωγικής  τεκμηρίωσης,  για  την κρίση,   ως 8 σελίδες Α4 ή ως 10 
σελίδες αν περιέχονται εικόνες από το λογισμικό.. Χρόνος παρουσίασης 15‐25 λεπτά 
 
Κρίσιμες ημερομηνίες:  
 

• Νοέμβριος  2009  ως  1  Μαρτίου  2010:  Έναρξη  εγγραφών  –  Υποβολή 
ολοκληρωμένων    κειμένων  εργασιών  στην  Οργανωτική  Γραμματεία  του 
Συνεδρίου (paidpink at sch.gr) . 

 
• Ως  31  Μαρτίου  2010    :  Προκαταρκτική  κρίση  των  εργασιών  από  την  Ε.Ε.  

Επιστροφή των εργασιών  στους υποψήφιους εισηγητές με σχολιασμό , συμβουλές, 
προτάσεις για διορθώσεις κ.ά.  

 
• Ως 30 Απριλίου 2010: Υποβολή των νέων τελικών κειμένων από τους υποψήφιους 

εισηγητές στην στην Οργανωτική Γραμματεία του Συνεδρίου (paidpink at sch.gr) . 
 

• 30  Μαΐου  2010  :  Ανακοίνωση  των  τελικών  κρίσεων  της  Ε.Ε.  –  εγκρίσεων  ή  μη 
αποδοχής εργασιών. 



 
• 15 Σεπτεμβρίου 2010: Ανακοίνωση του προγράμματος με ανάρτηση στο δικτυακό 

τόπο του συνεδρίου  
• 30  &  31  Οκτωβρίου  2010  (Σαββατοκύριακο):  Διεξαγωγή  του  Συνεδρίου  στον 

Πολυχώρο «Απόλλων» Νομαρχίας Πειραιά. 
 
Παρατηρήσεις 
 

• Όλα τα  κείμενα των εργασιών, που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, 
θα περιληφθούν στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών  του συνεδρίου (με ISBN). 

 
• Κάθε εργασία θα κριθεί από 2 κριτές ‐ μέλη ΔΕΠ  . Αν η κρίση τους δε συμφωνεί η 

εργασία  θα  προωθείται  και  σε  τρίτο  κριτή  ‐  μέλος  ΔΕΠ  που  θα  αποφαίνεται 
οριστικά. 

 
• Φορείς,  Εταιρίες  παραγωγής  λογισμικού  ή  παροχής  ηλεκτρονικών  εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, εκδοτικοί οργανισμοί σχετικοί με τα συνεδριακό αντικείμενα,  μπορούν 
να  υποβάλλουν  προτάσεις  για  την  παρουσίαση  εφαρμογών  ή  προϊόντων  στους 
χώρους που θα διεξαχθεί το συνέδριο (εκθεσιακή αίθουσα κ.α.) 

 
• Στους  σύνεδρους  θα  χορηγηθούν  βεβαιώσεις  παρακολούθησης,  τα  πρακτικά  του 

συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και υλικό που θα δοθεί από τους εκθέτες 
για διανομή, όπως  cd's εκπαιδευτικού λογισμικού, έντυπο υλικό, κ.ά 

   
 
Λεπτομέρειες  για  τη  διαδικασία  εγγραφής  σύνεδρου,  υποβολής  εργασίας  κλπ.  δίνονται 
αναλυτικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  συνεδρίου:    http://synedrio7.com    ή 
http://education2010.gr  .  Τηλέφωνο  επικοινωνίας  με  την  Οργανωτική  Επιτροπή: 
210.9858644 (εργάσιμες μέρες, από 10.00 ως 11.00 & 18.00‐20.00)  
. 

 
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ 

«Το μέλλον της μάθησης» 
 


