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1η Ανακοίνωση – Μάρτιος 2011 

66οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  

««∆∆ιιδδαακκττιικκήή  ττηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς»»  

2200--2222  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001122  

ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκήή  ΣΣχχοολλήή,,  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς,,  ΦΦλλώώρριινναα  

 
Οι ακόλουθοι φορείς: 

• Παιδαγωγική Σχολή (Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικό Τµήµα 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

• Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση(ΕΤΠΕ) 

• Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας (ΣΕΠΦ),  

∆ιοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «∆ιδακτική της Πληροφορικής». 

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται µε τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο γόνιµου διαλόγου και ανταλλαγής νέων ιδεών 
σχετικά µε το επιστηµονικό πεδίο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, τα προγράµµατα 
σπουδών, τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες και µια σειρά ζητηµάτων που 

αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Πληροφορικής. 

Σκοπός Συνεδρίου 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήµα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά µε 
ερευνητικές µελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται 
µε τη ∆ιδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες 
της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και 
διάχυση των πολιτικών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της 
πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην 
εκπαίδευση. 
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Θεµατικές Περιοχές 

• Θεωρητικό πλαίσιο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 

• Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική 

• Εκπαιδευτική πολιτική για τη ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής 

• Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής 

• Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Πληροφορική 

• ∆ιδακτική του προγραµµατισµού 

• ∆ιδακτική Υλικού και Λογισµικού Γενικής Χρήσης 

• Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής 

• ∆ιδακτική αξιοποίηση Σύγχρονων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου και Κοινωνικής 

• ∆ικτύωσης στην Πληροφορική 

• Εκπαιδευτική Ροµποτική στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

• ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

• ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

• ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

• Επιµόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

Πρόσκληση Εργασιών 

Η Επιστηµονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες, εισηγήσεις και 
προτάσεις που εντάσσονται στη θεµατολογία του Συνεδρίου. Κάθε εισήγηση-πρόταση, για να 
ενταχθεί στο πρόγραµµα του Συνεδρίου και στα Πρακτικά Εργασιών, θα πρέπει να κριθεί 
θετικά από δύο τουλάχιστον κριτές. 

Εισηγήσεις (Full Papers): Αφορούν σε εµπειρικές µελέτες και ερευνητικές εργασίες, 
διδακτικές προτάσεις, νέα διδακτικά περιβάλλοντα, θεωρητικές αναλύσεις κ.ά. Το κείµενο δε 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες. 

Εισηγήσεις νέων ερευνητών (Student Papers): Νέοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες 
µπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους και να συζητήσουν τις ιδέες τους µε 
µέλη της επιστηµονικής κοινότητας. Το κείµενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες. 

Εισηγήσεις ενεργών εκπαιδευτικών (Teacher Papers): Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας 
και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και επιµορφωτές στις ΤΠΕ µπορούν να 
παρουσιάσουν διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες χρήσης των ΤΠΕ. Το κείµενο δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες. 
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Αφίσες (Posters): Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο και θα 
συνοδεύονται από οργανωµένη οµαδική συζήτηση. Το κείµενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 
σελίδες. 

Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν 
εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέµα, το οποίο ενδιαφέρει 
ευρύτερα την επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι καινοτοµικό ή προκαλεί 
διαφορετικές και αντικρουόµενες απόψεις. Προβλεπόµενη µέγιστη διάρκεια συνεδρίας 90 
λεπτά. Για να υπάρξει επαρκής χρόνος συµµετοχής των συνέδρων στη σχετική συζήτηση, κάθε 
στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαµβάνει το πολύ πέντε (5) εισηγητές. Οι εργασίες 
στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από την Επιστηµονική Επιτροπή θα δηµοσιευτούν στα 
πρακτικά του συνεδρίου. Το σχετικό κείµενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. 

Προγράµµατα επιµόρφωσης (Tutorials): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιµόρφωση σε ειδικές 
διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε προϊόντα και εφαρµογές που 
ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και νέους επιστήµονες. 

Επιδείξεις εφαρµογών και προϊόντων (Demos): Εταιρίες λογισµικού, εκδοτικοί οργανισµοί, 
εργαστήρια ή ινστιτούτα καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την παρουσίαση 
εφαρµογών ή προϊόντων που εντάσσονται στις θεµατικές του Συνεδρίου και µπορεί να 
ενδιαφέρουν ερευνητές ή εκπαιδευτικούς 

Η υποβολή αφορά πλήρη κείµενα και όχι περιλήψεις. 

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες 

28 Φεβρουαρίου 2011 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου 

15 Ιουνίου 2011 2η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου 

15 Σεπτεµβρίου 2011 3η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου 

20 Νοεµβρίου 2011 Υποβολή πλήρων κειµένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών 

10 Ιανουαρίου 2012 Ενηµέρωση αποδοχής 

15 Φεβρουαρίου 2012 Υποβολή τελικών κειµένων για τα πρακτικά συνεδρίου 

01 Απριλίου 2012 Ανακοίνωση προγράµµατος συνεδρίου 

20-22 Απριλίου 2012 ∆ιεξαγωγή συνεδρίου 
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Επικοινωνία 

∆ικτυακός τόπος:    http://didinfo2012.web.uowm.gr/ 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  didinfo2012@uowm.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2385055090 

     2385055153 

Φαξ:     2385055089 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  3ο χλµ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης 

     Φλώρινα 53100 

Σηµαντικές Πληροφορίες 

Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία των προεγγραφών, οι οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή 
εργασιών και οι χώροι διεξαγωγής του συνεδρίου θα αναρτηθούν εγκαίρως στο δικτυακό τόπο 
του συνεδρίου. 

Συντονιστής 

Θαρρενός Μπράτιτσης 

Λέκτορας 

Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 


