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Συμπόσιο 

Δραστηριότητες μάθησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με 
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
 

Στα πλαίσια του  7
ου 
Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” που 

θα γίνει στην Κόρινθο στις 23-26 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται συμπόσιο με αντικείμενο : Μάθηση 
σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  
Το συμπόσιο αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών 
εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών αλλά και πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στη 
χώρα μας και διεθνώς και που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ με σκοπό την μάθηση σε μουσεία και 
χώρους πολιτισμού.  Το προτεινόμενο συμπόσιο εστιάζει  στη χρήση ΤΠΕ σε χώρους πολιτισμού 
με στόχο την  υποστήριξη της μάθησης, τον εμπλουτισμό της αλληλεπίδρασης και την 
ενδυνάμωση των χρηστών που εμπλέκονται με χώρους πολιτισμού.  
  Αφετηρία αποτελεί η διαπίστωση ότι τα μουσεία (που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χώρα μας 
με την πλούσια ιστορία και πολιτισμό της) αποτελούν σημαντικούς χώρους μη τυπικής μάθησης 
με κύρια παιγνιώδη χαρακτήρα. Μάλιστα, στο εγγύς μέλλον αναμένεται να ενταθεί η χρήση ΤΠΕ 
σε χώρους πολιτισμού με σκοπό τη μάθηση, ενώ σχεδιάζονται  ολοένα νέες πρωτότυπες 
δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης ο τρόπος που οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται και υποστηρίζονται, καθώς και οι 
ρόλοι που καλούνται να παίξουν οι φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης, η σύνδεση με την τυπική 
μάθηση κλπ.  
Θέματα (ενδεικτικά) που θα αποτελέσουν αντικείμενο του συμποσίου είναι: 

- Σχεδίαση δραστηριοτήτων παιγνιώδους μάθησης με ΤΠΕ σε μουσεία 
- Σύνδεση δραστηριοτήτων σε μουσεία με τυπική μάθηση 
- Χρήση φορητών συσκευών σε μαθησιακές δραστηριότητες σε μουσεία 
- Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων σε Μουσεία επιστημών και τεχνολογίας   
- Συμμετοχή των μαθητών στη σχεδίαση και διαμόρφωση της εμπειρίας  
- Αποτίμηση μαθησιακού αποτελέσματος από δραστηριότητες σε χώρους πολιτισμού με 

χρήση ΤΠΕ 
- Μελέτες περίπτωσης μαθησιακών δραστηριοτήτων σε χώρους πολιτισμού 
- Η εμπειρία των Μουσείων από τη σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης με 

χρήση ΤΠΕ. 
 

Οι εργασίες για το συμπόσιο θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να ακολουθήσουν τις 
οδηγίες για πλήρεις εισηγήσεις (μέγεθος 6-8 σελίδες). Θα πρέπει να  υποβληθούν ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του συνέδριου μέχρι τις 30 Απριλίου: 
http://www.ask4research.info/conference_etpe/upload.php?lang=el  
Σημείωση: Στο τέλος του κειμένου της περίληψης  να μπει η ένδειξη: «Στο πλαίσιο του συμποσίου 
«Μουσειακές δραστηριότητες με ΤΠΕ».   
 
Επιστημονική Επιτροπή:  
Νίκος Αβούρης (συντονιστής) avouris@upatras.gr 
Νικολέτα Γιαννούτσου nyiann@uop.gr 
Δημήτρης Κολιόπουλος dkoliop@upatras.gr 
Βασίλης Κόμης komis@upatras.gr 
Γιώργος Λέπουρας gl@uop.gr 
Αλεξάνδρα Μπούνια abounia@ct.aegean.gr 
Δημήτρης Χαρίτος vedesign@otenet.gr 
 
(πληροφορίες: http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/ ) 
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