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Το Συνέδριο 
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” αποτελεί το 
επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), το οποίο στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων 
επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της Ηλεκτρονικής 
Μάθησης γενικότερα. Μετά την πρώτη του διοργάνωση στα Ιωάννινα (1999) με τον τίτλο “Η 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, το Συνέδριο έχει φιλοξενηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια σε πολλές 
ελληνικές πόλεις: στην Πάτρα (2000), στη Ρόδο (2002), στην Αθήνα (2004), στη Θεσσαλονίκη (2006) και 
στη Λεμεσό (2008). Το 7ο Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κόρινθο και οργανώνεται από το Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις 
επιστημονικών εργασιών και στρογγυλής τράπεζας. 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, στη σημασία και στην ποιότητα κάθε εργασίας. Όλες οι εργασίες που θα 
γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Για πρόσθετες ή νεότερες 
πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, την υποβολή εργασιών, προτάσεις διοργάνωσης συμποσίου ή 
στρογγυλής τράπεζας κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του 
Συνεδρίου ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση hcicte10@uop.gr. 
 
Θεματολογία 
Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” αναμένεται να αποτελέσει 
το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών 
μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της 
Ηλεκτρονικής Μάθησης (τεχνικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές και διδακτικές), καθώς και στα συναφή 
ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε 
εκπαιδευτικές πρακτικές που καθορίζονται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε σχολεία, 
πανεπιστήμια και οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, το Συνέδριο φιλοδοξεί να δώσει έμφαση 
σε ευρύτερους παράγοντες που προσδιορίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική πρακτική, 
όπως διδασκαλία και μάθηση, προγράμματα σπουδών και διδακτικός σχεδιασμός με ΤΠΕ, σύγχρονα 
μαθησιακά μέσα και περιβάλλοντα των ΤΠΕ, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
αξιολόγηση κ.α. 
Το Συνέδριο καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τις εργασίες επιστημόνων και ερευνητών από την Ελληνική 
Διασπορά και από τις Μεσογειακές χώρες. 
Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν: 

• Μάθηση βασισμένη στις ΤΠΕ 
• Συνεργατική Μάθηση μέσω υπολογιστών 
• Μάθηση, Παιδαγωγική και Ηλεκτρονική Μάθηση 
• Μαθησιακές Τεχνολογίες 
• ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός 
• E-Περιεχόμενο - Ανάπτυξη και Διακίνηση 
• Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα – Εκπαιδευτική Πολιτική και ΤΠΕ 
• Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αειφόρο σχολείο και ΤΠΕ 
• ΤΠΕ και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 
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• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και ΤΠΕ 
• ΤΠΕ και Διδασκαλία των Επιστημών 
• ΤΠΕ και Διδασκαλία της Γλώσσας 
• Εκπαιδευτικά Παιγνίδια 
• Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης 
• Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Web 2.0 
• Κοινωνικά Δίκτυα – Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης 
• Ασύρματες, Κινητές και Πανταχού Παρούσες Τεχνολογίες για τη Μάθηση 
• Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανώτατη Εκπαίδευση 
• Ηλεκτρονική Μάθηση και Δια-βίου Μάθηση 
• ΤΠΕ και Δια-βίου Μάθηση 
• Εκπαίδευση από Απόσταση – Μοντέλα, Συστήματα και Αρχιτεκτονικές 
• Ψηφιακός Γραμματισμός και Ψηφιακή Επάρκεια 
• e-Αξιολόγηση – Θεωρίες και Μεθοδολογίες 

Οι παραπάνω θεματικοί άξονες είναι ενδεικτικοί. Καινοτόμες προτάσεις εργασιών που δεν εντάσσονται 
αυστηρά σε αυτούς θα αξιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφειά τους 
με το επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 
 
Πρόσκληση Εργασιών 
Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε 
ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο δέχεται τους 
παρακάτω τύπους εργασιών: 
Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Το 
κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες. 
Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων 
και εφαρμογών των ΤΠΕ, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. 
Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η 
δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα 
που ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, είναι 
καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Η προβλεπόμενη μέγιστη 
διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Για να υπάρξει επαρκής χρόνος συμμετοχής των συνέδρων 
στη σχετική συζήτηση, κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ τέσσερις (4) 
εισηγητές. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από τη Συντονιστική Επιτροπή θα 
δημοσιευτούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Το σχετικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 
σελίδες. 
Σημαντικές παρατηρήσεις:  

• Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, που αποτελούν τις 
γλώσσες του Συνεδρίου. 

• Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συσσυγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.  
• Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μία 

τουλάχιστο εγγραφή πριν τις 15 Ιουνίου 2010.  
• Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των 

συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λπ. 
• Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), 

τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος του άρθρου. Κάθε αναφορά θα 
πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να 
εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.  

• Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 
υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου. 

 
Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις 
Πλήρεις Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση 
Σύντομες Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση 
Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής, υπολογιστής 
και βιντεο-προβολέας. Κάθε ομιλητής θα πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε  ηλεκτρονική μορφή, 
DVD/CD ή flash disk. 



 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
Υποβολή εργασιών: 31 Μαρτίου 2010 
Ενημέρωση αποδοχής: 15 Μαΐου 2010  
Υποβολή τελικού κειμένου για τα Πρακτικά: 15 Ιουνίου 2010 
Εγγραφή συγγραφέων: μέχρι 15 Ιουνίου 2010 
Έγκαιρη Εγγραφή: μέχρι 15 Ιουλίου 2010 
Καθυστερημένη Εγγραφή: μετά τις 15 Ιουλίου 2010 
Συνέδριο: 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 
 
 
Registration 
Registration fees 

Σύνεδροι Εγγραφή συγγραφέων* 
(μέχρι 15-7-2010) 

Έγκαιρη Εγγραφή  
(μέχρι 15-7-2010) 

Εγγραφή  
(μετά τις 15-7-2010) 

Συγγραφείς - Μέλη ΕΤΠΕ 70 €  100 € 

Συγγραφείς - μη Μέλη ΕΤΠΕ 110 €  140 € 

Εκπαιδευτικοί - Μέλη ΕΤΠΕ  40 € 50 € 

Εκπαιδευτικοί- μη Μέλη ΕΤΠΕ  50 € 60 € 

Φοιτητές - Μέλη ΕΤΠΕ  30 € 40 € 

Φοιτητές - μη Μέλη ΕΤΠΕ  40 € 50 € 

 
* Τουλάχιστο ένας συγγραφέας για κάθε εργασία θα πρέπει να εγγραφεί στο Συνέδριο μέχρι τις 15 
Ιουνίου 2010. Μία εγγραφή καλύπτει μέχρι δύο εργασίες του Προγράμματος του Συνεδρίου. 
 
Το ποσό συμμετοχής καλύπτει τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου (προσκεκλημένες 
ομιλίες, παρουσιάσεις εργασιών και στρογγυλές τράπεζες), στη δεξίωση υποδοχής, καφέδες και ελαφρά 
γεύματα, καθώς και ένα ανάτυπο των Πρακτικών του Συνεδρίου (σε CD-ROM ή/και σε έντυπη μορφή). 
 
Πολιτική ακύρωσης εγγραφής 
Οι εγγραφές συνέδρων-συγγραφέων δεν μπορούν να ακυρωθούν. Είναι όμως δυνατό να γίνει αλλαγή 
στο όνομα του εισηγητή-συσυγγραφέα. 
 
 
Επικοινωνία 
Email Συνεδρίου: hcicte@uop.gr 
 
Συντονιστής 
Αθανάσιος Τζιμογιάννης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη  
20100 Κόρινθος 
Tel: +30-2741074350  
Fax: +30-2741074990  
Email: ajimoyia@uop.gr 
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