
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  
επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
εργασίας στο 7ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-∆ΤΠΕ «Το μέλλον της μάθησης».   

 
Σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών, 

έχει οριστεί  η 1η Μαΐου 2010. 
 

 
  

 
Επιζητούμενες εργασίες (τελικά κείμενα):  
 
Η Επιστημονική & η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλούν τους ενδια-
φερόμενους να υποβάλλουν πρόταση συμμετοχής στο συνέδριο με ολοκληρω-
μένη εργασία, σχετική  με τη θεματολογία του συνεδρίου, που μπορεί να εντα-
χθεί σε μια από τις εξής κατηγορίες: 

  

 
Εισηγήσεις (6-10 σελίδες Α4)  
Οι εισηγητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες με-
θοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρί-
ου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.  

  

 
Σύντομες ανακοινώσεις (4-6 σελίδες Α4)  
Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως έργα που είναι σε εξέλιξη ή επιμέ-
ρους εργασίες που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον.  

  

 
Αναρτήσεις "πόστερ" (4-6 σελίδες Α4) 
Οι παρουσιάσεις "πόστερ" προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να παρουσιά-
σουν ερευνητικά αποτελέσματα, αναρτημένα σε ορθοστάτες στον προθάλαμο 
της κεντρικής αίθουσας των συνεδριών.  

  

 
Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού.  
Θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή θα διατεθεί διαμέσου διαδικτύου στην Οργανωτική 
Επιτροπή και διαμέσου αυτής στην Επιστημονική Επιτροπή το CD ή 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, 6 ως 10 σελίδες ή ως 14 σελίδες αν περιέχονται εικόνες από το λογισμι-
κό. 



Ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου 
 

 

 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην πρωτοβάθμια & 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
• Πρωτότυπες παρουσιάσεις στο αντικείμενο "Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση"  
• Ερευνητικές προσεγγίσεις (παρουσιάσεις εργασιών ερευνητών)  
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 
• Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό 
• Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής  
• Εκπαιδευτικό λογισμικό  
• Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική αγωγή 
• Λογισμικό διοικητικής υποστήριξης των σχολείων 

 
∆ιαδίκτυο  
• Εκπαιδευτικές Κοινωνίες στο ∆ιαδίκτυο.  
• ∆ιαδίκτυο & συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών, εκ-
παιδευτικών  
• Εκπαιδευτικό ∆ιαδίκτυο (εκπαιδευτικές πύλες, δικτυακοί τόποι σχολεί-
ων, εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης) 
• ∆ικτυακές πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, εφαρμογές e-Learning 
• ∆ιαδικτυακά γνωστικά εργαλεία 
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών τόπων  
• Θέματα ασφάλειας του ∆ιαδικτύου. Κοινωνικές και παιδαγωγικές επι-
πτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους. ∆ιαδίκτυο και παιδί  
• Blogs, Wikis & Εκπαίδευση 
• Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο  
 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση & εκπαίδευση από απόσταση.  
• Άτυπη εκπαίδευση & Τ.Π.Ε. 
 
Άλλα Θέματα 

• Εκπαιδευτική πολιτική και ΤΠΕ  
• Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: 
http://synedrio7.com 

 
Με εκτίμηση 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
http://www.eeep.gr 


