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Δελτίο τύπου 16-10-2016
Οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 8th Conference on Informatics in Education - Η
Πληροφορική στην Εκπαίδευση (δικτυακός τόπος http://di.ionio.gr/cie), ολοκληρώθηκαν στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς με επιτυχία την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016.
Το Συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οργανώθηκε και φέτος από το Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΕΠΥ και εστιάστηκε στην Πληροφορική και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Το παρακολούθησαν σύνεδροι σχετικοί με την Πληροφορική αλλά και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,
τόσο Πληροφορικοί όσο και άλλων ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης
και όλων των επιπέδων σπουδών και προερχόμενοι από διαφορετικές πόλεις. Διοργανώθηκαν δέκα επτά
(17) Εργαστήρια (workshops) με ειδικά καινοτόμα και υψηλού επιστημονικού επιπέδου θέματα, που
υποστηρίχτηκαν από λίαν εξειδικευμένους καθηγητές και επιστήμονες. Πέρα από τις εξειδικευμένες
κεντρικές ομιλίες, υπήρξε και στρογγυλό τραπέζι για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση με τη
συμμετοχή Πανεπιστημιακών καθηγητών, Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής και εκπροσώπων
ενώσεων, ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.ά.
Αυτά σε μια στόχευση για ένα συνέδριο υψηλού ποιοτικά επιπέδου, που σαφώς καλύπτει αλλά και
ξεπερνά τη σχολική Πληροφορική και την υποστήριξη όλων των μαθημάτων με τις ΤΠΕ, ενώ προσφέρει
τόσο χρήσιμα θέματα στην καθημερινή πράξη όσο και ειδικά θέματα και σύγχρονες γνώσεις. Οι
εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο περιελήφθησαν στα πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή με
ISBN, καθώς και θα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου.
Οι οργανωτές του Συνεδρίου ευχαριστούν τους συγγραφείς των άρθρων, τους ομιλητές, όσους το
παρακολούθησαν, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την επιτροπή των κριτών, τους διοργανωτές των Εργαστηρίων
και όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίησή του.
Η οργανωτική επιτροπή σας καλεί στο επόμενο συνέδριο, 9thCIE2017, 9th Conference on
Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Παρακολουθήστε το δικτυακό τόπο
του συνεδρίου για περισσότερες λεπτομέρειες.
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