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Οι επγαζίερ ηος ηπιήμεπος ζςνεδπίος 6th Conference on Informatics in Education - Η
Πληροθορική ζηην Εκπαίδεσζη (δικηςακόρ ηόπορ http://di.ionio.gr/cie), ολοκληπώθηκαν ζηο Ιόνιο
Πανεπιζηήμιο με επιηςσία ηην Κςπιακή, 12 Οκηυβπίος 2014. Σο ςνέδπιο, πος ηελούζε ςπό ηην αιγίδα
ηος Τ.ΠΑΙ.Θ., οπγανώθηκε από ηο Τμήμα Πληροθορικής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς, ηο Τμήμα
Πληροθορικής ηοσ Ιονίοσ Πανεπιζηημίοσ και ηην Ελληνική Εηαιρεία Επιζηημόνων και
Επαγγελμαηιών Πληροθορικής και Επικοινωνιών-ΕΠΥ και εζηιάζηηκε ζηην Πληροθορική και ζηις
ΤΠΕ ζηην εκπαίδεσζη.
Σο παπακολούθηζαν πεπίπος ηπιακόζιοι (300+) ζύνεδποι, ζσεηικοί με ηην Πληροθορική και ηιρ
ΤΠΕ ζηην εκπαίδεςζη, καλύπηονηαρ όλο ηο θάζμα ηηρ ηςπικήρ εκπαίδεςζηρ, όλυν ηυν επιπέδυν
ζποςδών και πποεπσόμενοι από διαθοπεηικέρ πόλειρ. Διοπγανώθηκαν οκηώ (8) Επγαζηήπια (workshops)
με ειδικά καινοηόμα και ςτηλού επιζηημονικού επιπέδος θέμαηα. Πέπα από ηην κενηρική ομιλία με
ανηικείμενο ηην Αξιοποίηζη Πεπιβαλλόνηυν ζηην Εκπαίδεςζη, ςπήπξαν άλλερ ζσεηικέρ ομιλίερ με
Διδακηικέρ Πποηάζειρ Πληποθοπικήρ και ΣΠΕ, Εκπαιδεςηική Ρομποηική, Αξιοποίηζη Πεπιβαλλόνηυν
Λογιζμικού ζηην Εκπαίδεςζη, Εκπαιδεςηικέρ Διδακηικέρ Δπάζειρ και Μέζα. Σέλορ, έλαβε σώπα και
ζηρογγσλό ηραπέζι για ηην Πληποθοπική ζηην Εκπαίδεςζη με ηη ζςμμεηοσή Πανεπιζηημιακών
καθηγηηών, σολικών ςμβούλυν Πληποθοπικήρ και εκπποζώπυν ενώζευν, ΚΕΠΛΗΝΕΣ κ.ά.
Αςηά ζε μια ζηόσεςζη για ένα ζςνέδπιο, πος ζαθώρ καλύπηει αλλά και ξεπεπνά ηη ζσολική
Πληποθοπική και ηην ςποζηήπιξη όλυν ηυν μαθημάηυν με ηιρ ΣΠΕ, ενώ πποζθέπει ζηον ζύνεδπο
ειδικά θέμαηα και ζύγσπονερ γνώζειρ. Οι επγαζίερ πος παποςζιάζηηκαν ζηο ζςνέδπιο πεπιελήθθηζαν
ζηα πρακηικά ζε ηλεκηπονική μοπθή, καθώρ και θα είναι διαθέζιμα ζηο δικησακό ηόπο ηος ζςνεδπίος.
Οι οπγανυηέρ ηος ςνεδπίος εςσαπιζηούν ηοςρ ζςγγπαθείρ ηυν άπθπυν, όζοςρ ηο παπακολούθηζαν,
ηο Τ.ΠΑΙ.Θ., ηο Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ, ηο Κένηπο Επεςνών ηος Πανεπιζηημίος Πειπαιώρ, ηην
επιηποπή ηυν κπιηών, ηοςρ διοπγανυηέρ ηυν Επγαζηηπίυν και όλοςρ όζοςρ βοήθηζαν ζηην
ππαγμαηοποίηζή ηος: ηο Πανελλήνιο σολικό Δίκηςο, ηοςρ σοπηγούρ πος ζςνέβαλαν ζηη διενέπγεια ηος
ζςνεδπίος καθώρ και ηο Τποςπγείο Παιδείαρ πος ηο έθεζε ςπό ηην αιγίδα ηος.
Η οπγανυηική επιηποπή ζαρ καλεί ζηο επόμενο ζςνέδπιο, 7th Conference on Informatics in
Education-Η Πληροθορική ζηην Εκπαίδεσζη, πος θα γίνει 9-11 Οκηυβπίος 2015 ζηο Πανεπιζηήμιο
Πειραιώς, ζηον Πειραιά. Παπακολοςθήζηε ηο δικηςακό ηόπο ηος ζςνεδπίος για πεπιζζόηεπερ
λεπηομέπειερ.
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