Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015

10 ο σ

1 η Ανακοίνωζη
Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ Καθηγηηών Πληροθορικής

Η Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Δ.ΚΑ.Π.) θαη ην Παξάξηεκα Π.Δ.ΚΑ.Π.
Πεινπνλλήζνπ δηνξγαλώλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σκήκα Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο) θαη ην
Σ.Δ.Ι, Πεινπνλλήζνπ (Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο) ην
10ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Καθηγηηών Πληροθορικής κε ζέκα:
«Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε –
Ρόινο θαη Δθαξκνγέο»
Σν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί από 15 έως 17 Απριλίοσ 2016
ζηελ πόιε ηνπ Ναππιίνπ ή ηεο Κνξίλζνπ.
Αντικείμενο
Ο ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο θαζηζηά ην άηνκν ηθαλό λα ιεηηνπξγεί ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο, γη
απηό απνηειεί δεηνύκελν ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε, αιιά θαη εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε. Από ηελ άιιε, ε επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη νη εθαξκνγέο ηεο, αδηακθηζβήηεηα
απνηεινύλ κνριό γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην πιαίζην απηό, ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα
θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη θαη ηα δύν, ζπκβάιινληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο
αιιά θαη ζηνλ παηδαγσγηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο ηαρύηαηα εμειηζζόκελεο επηζηεκνληθήο γλώζεο.
θνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα πξνζθέξεη έλα δεκόζην βήκα ώζηε λα αλαδεηρζνύλ θαη ζπδεηεζνύλ
όια ηα ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη αθνξνύλ:
 ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε
 ηηο θαηλνηόκεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζνύλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε
γεληθόηεξα θαη
 ην ςεθηαθό γξακκαηηζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ
ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα ελζαξξύλεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε
νπζηαζηηθνύ θαη παξαγσγηθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζηειερώλ ηεο
εθπαίδεπζεο, επηζηεκόλσλ θαη εξεπλεηώλ θαη γεληθόηεξα όισλ όζσλ ελδηαθέξνληαη γηα ηα
δεηήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Θεματικές ενότητες
Σν ζπλέδξην εζηηάδεη ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ρσξίο λα απνθιείεη θαη άιιεο ζρεηηθέο
πάληα κε ηνλ γεληθόηεξν ηίηιν ηνπ:
 Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο
 Πξνγξάκκαηα πνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό Πιεξνθνξηθήο
 Δπηκόξθσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο
 Σν ρνιηθό Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο - ππξήλαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο
 ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο Αιγνξηζκηθήο













Πξνγξακκαηηζκόο θαη Πεξηβάιινληα
ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο κε
ρξήζε Σ.Π.Δ. ζην ζρνιείν
Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό
Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή
Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο
Ηιεθηξνληθή Μάζεζε
Θέκαηα αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν
Καηλνηόκεο Πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ εθπαίδεπζε
πλεξγαζίεο θαη Γηθηύσζε
Ψεθηαθό Τιηθό εθπαηδεπηηθνύ – παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα
Τπεξεζίεο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε

Σε ποιοσς απεσθύνεται
 Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο
 ηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο
 Δπηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε
 Φνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο Πιεξνθνξηθήο
Δραστηριότητες - Εργασίες
 Κεληξηθέο νκηιίεο
 πλεδξίεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο
 Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ θαη αλαθνηλώζεσλ
 Δξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο
 πλεδξίεο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ από ηελ Δπηκόξθσζε Β επηπέδνπ Πιεξνθνξηθώλ
ην ζπλέδξην κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ:
 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο (8-10 ζειίδεο)
 ύληνκεο αλαθνηλώζεηο (4-6 ζειίδεο)
 Δξγαζηεξηαθέο παξνπζηάζεηο (2–4 ζειίδεο)
 Δθπαηδεπηηθά ελάξηα Δπηκόξθσζεο Β Δπηπέδνπ Πιεξνθνξηθώλ (3–5 ζειίδεο)
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ εξγαζηώλ ζα
δνζνύλ θαηά ηελ 2ε Αλαθνίλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ.
Σημαντικές Ημερομηνίες
 2ε Αλαθνίλσζε
 Έλαξμε ππνβνιήο εξγαζηώλ
 3ε Αλαθνίλσζε
 Λήμε ππνβνιήο εξγαζηώλ
 4ε Αλαθνίλσζε
 Δλεκέξσζε απνδνρήο εξγαζηώλ
 Έλαξμε εγγξαθώλ
 Τπνβνιή εξγαζηώλ γηα πξαθηηθά
 5ε Αλαθνίλσζε
 Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο
 Γηεμαγσγή ζπλεδξίνπ

20 Ννεκβξίνπ 2015
30 Ννεκβξίνπ 2015
20 Γεθεκβξίνπ 2015
31 Ιαλνπαξίνπ 2016
1 Φεβξνπαξίνπ 2016
29 Φεβξνπαξίνπ 2016
1 Μαξηίνπ 2016
20 Μαξηίνπ 2016
31 Μαξηίνπ 2016
10 Απξηιίνπ 2016
15 - 17 Απξηιίνπ 2016

Επικοινωνία
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 211-8508055, ζηελ ηζηνζειίδα http://synedrio.pekap.gr θαη ζην email
synedrio@pekap.gr.
Εκ της Σσντονιστικής Επιτροπής

