
 

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο  
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 http://etpe2017.aspete.gr 

21-23 Απριλίου 2017 
Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Αθήνα 
 

Σκοπός του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ 
διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση, όπως η 
κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, η ερευνητική κοινότητα, προπτυχιακοί 
και μεταπτυχιακοί φοιτητές, επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών 
τεχνολογιών και υπηρεσιών για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών 
εργασιών και στρογγυλής τράπεζας, επιμορφωτικά εργαστήρια. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε 
ανώνυμη κρίση. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά 
του Συνεδρίου. 

Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους 
συμμετέχοντες.   

Θεματικές περιοχές 

1.   Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση 

2.   Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

3.   Εκπαιδευτικές  Εφαρμογές του Ιστού 2.0   

4.   Ανοικτή Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) 
στην εκπαίδευση  

5.   Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση συνεργατικής, εξατομικευμένης και μικτής  
μάθησης 

6.   Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση  

7.   Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

8.   Εκπαιδευτική Ρομποτική 

9.   Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ  

10. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή 

11. Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

12. STEM στην εκπαίδευση 

13. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ 

14.ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός γραμματισμός στην Εκπαίδευση 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 Υποβολή εργασιών: 19 Δεκεμβρίου 2016  

 Ενημέρωση αποδοχής: 13 Φεβρουαρίου 2017 

 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 6 Μαρτίου 2017 

 

Πληροφορίες: etpe2017@aspete.gr 
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