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Ο σκοπός του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία» είναι να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και
σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από
ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους
αναφορικά με την ένταξη και τη χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά
και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις
ΤΠΕΕ.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε
 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ
 Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ
 Επιμορφωτές ΤΠΕE
 Μεταδιδακτορικούς φοιτητές/ριες στο χώρο των ΤΠΕΕ
 Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες στο πεδίο των ΤΠΕΕ
 Φοιτητές/ριες με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.
Θεματικές περιοχές
1. Διδασκαλία και Μάθηση υποστηριζόμενες από ΤΠΕ
2. Εκπαιδευτικά Σενάρια και Δραστηριότητες υποστηριζόμενα από ΤΠΕ
3. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
4. Ηλεκτρονικά Βιβλία και e‐Readers
5. Εκπαιδευτική ρομποτική
6. Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση
7. Αξιοποίηση Κινητών και Ασύρματων Συσκευών στην Εκπαίδευση
8. Αξιοποίηση Tablet PCs στην Εκπαίδευση
9. Αξιοποίηση 3D Εικονικών Κόσμων στην Εκπαίδευση
10. Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
11. Το Ψηφιακό Σχολείο και η Τάξη του Μέλλοντος
12. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σημαντικές Ημερομηνίες
 Μάιος 2012 : 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου
 14 Δεκεμβρίου 2012 : Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
 14 Ιανουαρίου 2013 : Ενημέρωση αποδοχής
 15 Φεβρουαρίου 2013 : Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου
 15 Απριλίου 2013 : Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου
 10‐11‐12 Μαΐου 2013 : Διεξαγωγή συνεδρίου
Τοποθεσία
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Διεύθυνση: Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς.
Εργασίες
Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που
αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Όλες οι
εργασίες, εκτός από τις προσκεκλημένες, θα κριθούν με σύστημα κριτών. Η αποδοχή των εργασιών
που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην πρωτοτυπία, τη σημασία και την ποιότητα

κάθε εργασίας. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα
Πρακτικά του Συνεδρίου.
Οι εργασίες που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευτεί
και πάλι σε πρακτικά συνεδρίου ή περιοδικό.
Κατηγορίες εργασιών – εισηγήσεων
Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών‐εισηγήσεων. Το κείμενο της
εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία
εισήγησης, δηλαδή:
 Ερευνητικές εργασίες: 10 σελίδες.
 Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις: 6 σελίδες.
 Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 6 σελίδες.
 Σύντομες ανακοινώσεις: 4 σελίδες.
 Ομάδες συζήτησης: 4 σελίδες.
Μορφοποίηση των εργασιών – εισηγήσεων που θα υποβληθούν
Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες σε Microsoft Word 2003 ή Microsoft Word 2007/2010 και
σύμφωνες με το υπόδειγμα που ακολουθεί.
Οι εργασίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair, όταν ανακοινωθεί
η ημερομηνία έναρξης υποβολής των εργασιών.
Το όνομα του αρχείου Word μιας εργασίας που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνίσταται από:
‐ τον αριθμό (1‐12) της θεματικής περιοχής της εργασίας (βλέπε Θεματικές Περιοχές)
‐ μια παύλα, και
‐ το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα με πεζά και λατινικούς χαρακτήρες.
Για παράδειγμα: 3‐kalantzis.doc ή 3‐kalantzis.docx
Δες επισυναπτόμενο: «guidelines συνεδρίου ΤΠΕΕ.doc»

