
Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2019 
 

3η Ανακοίνωζη  

13οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Πληροθορικής  
 

Η Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Ε.ΚΑ.Π.) θαη ην Παξάξηεκα Π.Ε.ΚΑ.Π. 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Εθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

ην Σκήκα Εθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. θαη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ., 

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 ηεο Πιεξνθνξηθήο, 

ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, επηζηεκόλσλ θαη εξεπλεηώλ θαη γεληθόηεξα όισλ όζσλ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηα δεηήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σ.Π.Ε. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 

Θεματικέρ ενότητερ 

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 

 Δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε 

 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο 

 Επηκόξθσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο  

 Σν ρνιηθό Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ην Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν  

 Δηδαθηηθή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο Αιγνξηζκηθήο, Εθπαηδεπηηθά Πξνγξακκαηηζηηθά 

Πεξηβάιινληα 

 Δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ Τπεξεζηώλ Δηαδηθηύνπ θαη Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο  

 Ειεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΛ/ΛΑΚ), Αλνηρηό Τιηθό θαη  

Αλνηθηνί Φεθηαθνί Εθπαηδεπηηθνί Πόξνη  

13ν Παλειιήλην πλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα: 

«Η Πληροθορική ζηην Πρωηοβάθμια και Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη». 
 

(ISSN: 2653-9756) 
 

Σν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί από 4 έως 6 Οκηωβρίοσ 2019  

ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

https://www.uom.gr/esp
https://www.uom.gr/dai
https://www.csd.auth.gr/el/
http://pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/394-issn


 Εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό 

 Ηιεθηξνληθή Μάζεζε 

 Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

 Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ 

 Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Υξήζεο ηνπ Δηαδηθηύνπ 
 

Σε ποιοςρ απεςθύνεται 

 Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο  

 ηειέρε ηεο Εθπαίδεπζεο 

 Φνηηεηέο θαη πνπδαζηέο Πιεξνθνξηθήο 

 Επηζηήκνλεο θαη Εξεπλεηέο κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Σ.Π.Ε. ζηελ 

Εθπαίδεπζε  
 

Χώπορ Διεξαγωγήρ 

Αίζνπζα Σειεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
 

Δπαστηπιότητερ - Επγασίερ 

 Κεληξηθέο νκηιίεο  

 πλεδξίεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο  

 Παξνπζίαζε εηζεγήζεσλ θαη αλαθνηλώζεσλ  

 Εξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο  

 πλεδξίεο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ  
 

Σηο ζσνέδριο μπορούν να σποβληθούν πένηε καηηγορίες εργαζιών: 

 Εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (8 - 10 ζειίδεο) 

 Πιήξεηο εηζεγήζεηο (6 - 8 ζειίδεο) 

 ύληνκεο αλαθνηλώζεηο  (4 - 6 ζειίδεο) 

 Εξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο (2 - 4 ζειίδεο) 

 Εθπαηδεπηηθά ζελάξηα (2 - 4 ζειίδεο) 

Οη εξγαζίεο ζα ππνβιεζνύλ ζε ηπθιό ζύζηεκα θξίζεο από δύν θξηηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα Πξαθηηθά. Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηελ 

ππνβνιή ησλ εξγαζηώλ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ.  
 

Κόστορ σςμμετοσήρ 

 Εηζεγεηέο – πλεηζεγεηέο €20 

 ύλεδξνη  €20 

 Φνηηεηέο  €10 
 

Σημαντικέρ Ημεπομηνίερ 

 Έλαξμε ππνβνιήο εξγαζηώλ 1 Ινπιίνπ 2019 

 Λήμε ππνβνιήο εξγαζηώλ 20 Απγνύζηνπ 2019 

 4
ε
 Αλαθνίλσζε 21 Απγνύζηνπ 2019 

 Ελεκέξσζε απνδνρήο εξγαζηώλ 1 επηεκβξίνπ 2019 

 Έλαξμε εγγξαθώλ 10 επηεκβξίνπ 2019 

 5
ε
 Αλαθνίλσζε 20 επηεκβξίνπ 2019 

 Τπνβνιή εξγαζηώλ γηα πξαθηηθά 30 επηεκβξίνπ 2019 

 Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο 1 Οθησβξίνπ 2019 

 Δηεμαγσγή ζπλεδξίνπ 4 - 6 Οθησβξίνπ 2019 
 

Επικοινωνία 

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

synedrio@pekap.gr.  
 

Εκ τηρ Σςντονιστικήρ Επιτποπήρ 

https://www.uom.gr/
http://synedrio.pekap.gr/
mailto:synedrio@pekap.gr

