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Οη εξγαζίεο ηνπ ηξηήκεξνπ ζπλεδξίνπ 5th Conference on Informatics in Education - Η Πληροθορική
ζηην Εκπαίδεσζη νινθιεξώζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο κε επηηπρία ηελ Κπξηαθή 13 Οθησβξίνπ
2013. Τν Σπλέδξην, πνπ ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., δηνξγαλώζεθε από ην Τμήμα Πληροθορικής
ηνπ Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς, ην Τμήμα Πληροθορικής ηνπ Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ θαη ηελ Ελληνική
Εηαιρεία Επιζηημόνων και Επαγγελμαηιών Πληροθορικής και Επικοινωνιών-ΕΠΥ θαη εζηίαζε ζηελ
Πληροθορική και ηις ΤΠΕ ζηην εκπαίδεσζη.
Τν παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από πεληαθόζηνη (500+) ζύλεδξνη, ζρεηηθνί κε ηελ Πληροθορική θαη
ηηο ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε, θαιύπηνληαο όιν ην θάζκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όισλ ησλ επηπέδσλ
ζπνπδώλ θαη πξνεξρόκελνη από δηαθνξεηηθέο πόιεηο. Δηνξγαλώζεθαλ δώδεθα (12) εργαζηήρια (workshops)
κε εηδηθά θαηλνηόκα θαη πςεινύ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ ζέκαηα. Πέξα από ηελ κενηρική ομιλία κε
αληηθείκελν ηελ Επηκόξθσζε θαη ηηο ζηηο Νέεο Τερλνινγίεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα
γηα ην ΠΣΔ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαζώο θαη γηα ηε δηαρείξηζε εξγαζηώλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ (project).
Τέινο, έιαβε ρώξα θαη ζηρογγσλό ηραπέζι γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε ζπκκεηνρή
Παλεπηζηεκηαθώλ Καζεγεηώλ, Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Πιεξνθνξηθήο, εθπξνζώπσλ ησλ ελώζεσλ ΕΠΥ θαη
ΠΕΚΑΠ, ππεπζύλσλ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θ.ά. Απηά, ζην πιαίζην ησλ ζηόρσλ ηνπ ζπλεδξίνπ λα ελεκεξώλεη ζε
ειδικά θέμαηα θαη ζύγτρονες ηετνολογίες, λα θαιύπηεη αιιά θαη μεπεξλά ηε ζρνιηθή Πιεξνθνξηθή θαη λα
παξέρεη ππνζηήξημε ζε όια ηα καζήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΕ.
Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην πεξηειήθζεζαλ ζηα πρακηικά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
είλαη δηαζέζηκα κε ISBN ζην δικησακό ηόπο ηνπ ζπλεδξίνπ.
Οη νξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ επραξηζηνύλ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ, ηελ επηηξνπή ησλ θξηηώλ, ηνπο
δηνξγαλσηέο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπο νκηιεηέο ησλ ζπλεδξηώλ θαη όινπο όζνη παξαθνινύζεζαλ ην
ζπλέδξην. Επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα όινπο όζνη βνήζεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ην Υ.ΠΑΙ.Θ.,
ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη ην Κέληξν Εξεπλώλ ηνπ, ην ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ηελ έλσζε HEL.L.U.G.
θαη ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν, θαζώο θαη ηνπο ρνξεγνύο Epson, ΕΠΑΦΟΣ θαη Δηεξεπλεηηθή Μάζεζε
πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλεδξίνπ.
Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ζαο θαιεί ζην επόκελν ζπλέδξην, 6th Conference on Informatics in EducationΗ Πληροθορική ζηην Εκπαίδεσζη, πνπ ζα γίλεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 ζην Ιόνιο Πανεπιζηήμιο ζηελ
Κέρκσρα. Παξαθνινπζήζηε ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζπλεδξίνπ γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
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