
 

 

Καστοριά, 10 Ιανουαρίου 2020 
 

1ε Αλαθοίλωζε  

14οσ Παλειιήληοσ Σσλεδρίοσ Καζεγεηώλ Πιεροθορηθής  
 

Η Παλειιήληα Έλωζε Καζεγεηώλ Πιεροθορηθής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) θαη νη Σύιιογοη 

Εθπαηδεσηηθώλ Πιεροθορηθής Καζηορηάς θαη Φιώρηλας, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Θεηηθώλ 

Επηζηεκώλ, ην Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ, ην Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίοσ Δσηηθής Μαθεδολίας θαη 

ηελ Περηθερεηαθή Δηεύζσλζε Εθπαίδεσζες Δσηηθής Μαθεδολίας, δηνξγαλώλνπλ ην:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αντικείμενο 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο απνηεινύλ ζήκεξα έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

δηθηύσζε. ην πιαίζην απηό ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί απνδνηηθά ηηο 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο.  
 

θνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα πξνζθέξεη έλα δεκόζην βήκα ώζηε λα αλαδεηρζνύλ θαη ζπδεηεζνύλ 

όια ηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη αθνξνύλ: 

 ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε  

 ηηο θαηλνηόκεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ πξνσζνύλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε γεληθόηεξα θαη 

 ην ςεθηαθό θαη πιεξνθνξηθό γξακκαηηζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 
 

Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα ελζαξξύλεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αλάπηπμε νπζηαζηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ, ζηειερώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, επηζηεκόλσλ θαη εξεπλεηώλ θαη γεληθόηερα όιωλ όζωλ ελδηαθέροληαη γηα ηα 

δεηήκαηα ηες Πιεροθορηθής θαη ηωλ Τ.Π.Ε. ζηελ εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία. 
 

Θεματικές ενότητες 

Σν ζπλέδξην εζηηάδεη ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ρσξίο λα απνθιείεη θαη άιιεο ζρεηηθέο 

πάληα κε ηνλ γεληθόηεξν ηίηιν ηνπ: 

 Ο ξόινο ηνπ Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε 

 Δηδαζθαιία θαη Δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο 

 Επηκόξθσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο  

14ο Παλειιήληο Σσλέδρηο Καζεγεηώλ Πιεροθορηθής κε ζέκα: 
 

«Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε». 
 

(ISSN: 2653-9756) 
 

Σν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί από 15 έως 17 Μαΐοσ 2020  

ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. 
 

 

http://pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/394-issn


 Σν ρνιηθό Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ην Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν  

 Δηδαθηηθή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο Αιγνξηζκηθήο, Εθπαηδεπηηθά Πξνγξακκαηηζηηθά 

Πεξηβάιινληα 

 Ηιεθηξνληθή Μάζεζε 

 S.T.E.M. θαη Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

 Αλάπηπμε θαη Υξήζε Εθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ  

 Δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ Τπεξεζηώλ Δηαδηθηύνπ θαη Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο  

 Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υξήζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ 

 Εθαξκνγέο Σ.Π.Ε. ζηελ Εθπαίδεπζε  

 Εθαξκνγέο Σ.Π.Ε. γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ  

 Αμηνπνίεζε Σ.Π.Ε. ζηελ Εηδηθή Αγσγή 
 

Σε ποιοσς απεσθύνεται 

 Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο  

 ηειέρε ηεο Εθπαίδεπζεο 

 Φνηηεηέο θαη πνπδαζηέο Πιεξνθνξηθήο  

 Επηζηήκνλεο, Εξεπλεηέο, Εθπαηδεπηηθνύο, Φνηηεηέο, θαη πνπδαζηέο κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Σ.Π.Ε. ζηελ Εθπαίδεπζε  
 

Δραστηριότητες - Εργασίες 

 Κεληξηθέο Οκηιίεο  

 πλεδξίεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο  

 Παξνπζίαζε Εηζεγήζεσλ θαη Αλαθνηλώζεσλ  

 Εξγαζηεξηαθέο Παξνπζηάζεηο  

 πλεδξίεο Εθπαηδεπηηθώλ ελαξίσλ  
 

ην ζπλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ πέληε θαηεγνξίεο εξγαζηώλ: 

 Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο (8 - 10 ζειίδεο) 

 Πιήξεηο Εηζεγήζεηο (6 - 8 ζειίδεο) 

 ύληνκεο Αλαθνηλώζεηο  (4 - 6 ζειίδεο) 

 Εξγαζηεξηαθέο Παξνπζηάζεηο (2 - 4 ζειίδεο) 

 Εθπαηδεπηηθά ελάξηα (2 - 4 ζειίδεο) 

Περηζζόηερες ιεπηοκέρεηες ζτεηηθά κε ηολ ηρόπο σποβοιής ηωλ εργαζηώλ ζα δοζούλ θαηά ηελ 

2ε Αλαθοίλωζε ηοσ ζσλεδρίοσ. 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 2ε Αλαθνίλσζε 10 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 Έλαξμε Τπνβνιήο Εξγαζηώλ 15 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 Λήμε Τπνβνιήο Εξγαζηώλ 30 Μαξηίνπ 2020 

 3ε Αλαθνίλσζε 31 Μαξηίνπ 2020 

 Έλαξμε Εγγξαθώλ 10 Απξηιίνπ 2020 

 Ελεκέξσζε Απνδνρήο Εξγαζηώλ 25 Απξηιίνπ 2020 

 4ε Αλαθνίλσζε 30 Απξηιίνπ 2020 

 Τπνβνιή Εξγαζηώλ γηα Πξαθηηθά 1 Μαΐνπ 2020 

 Αλαθνίλσζε Πξνγξάκκαηνο 10 Μαΐνπ 2020 

 Δηεμαγσγή πλεδξίνπ 15 - 17 Μαΐνπ 2020 
 

Επικοινωνία 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 211-8508075, ζηελ ηζηνζειίδα http://synedrio.pekap.gr θαη ζην 

email synedrio@pekap.gr.  

 

Εκ της Σσντονιστικής Επιτροπής 
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