
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό υνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας 
(πρώην υνέδριο Ημαθίας) 

«Αξιοποίηση των Σ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» 

Ειδική θεματική ενότητα: «Σεχνολογίες, Σέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» 

Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018  

Υπό την αιγίδα τοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ - Αριθμός πρωτ.123699/Δ2/20-07-2017  

ΘΕΜΑ: "Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη" 

τη Θεσσαλονίκη, στις 27, 28 & 29 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο 

Εκπαιδευτικό υνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Σ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη» και ειδική θεματική ενότητα με τίτλο: «Σεχνολογίες, Σέχνες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»,   

το οποίο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης 

Δερτούζος» με συνδιοργανωτές: 

 Σην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 Σην «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Σεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-Σ.Π.Ε.Ε.),  

 Σην Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Σεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@Σ.Π.Ε.) και 

 Σον ύλλογο Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Σεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (.Ε.Π. Σ.Π.Ε.@Ε) και  

 Σον Δήμο Ευόσμου - Κορδελιού 

 

κοπός του 5ου υνεδρίου 

Κύριος σκοπός του υνεδρίου είναι να αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την 

αξιοποίηση των Σ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. 

Σο υνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέους 

επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη της εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την 

αξιοποίηση των Σ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών και 

εφαρμογών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Κατά τη διάρκεια του υνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops 

(εργαστήρια), προφορικές ανακοινώσεις και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του 

υνεδρίου, που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. 

Θεματολογία του υνεδρίου  

 Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ 

 Διδακτικά σενάρια με αξιοποίηση των Σ.Π.Ε. 

 Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. 

 Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, σχεδίαση, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών 

δικτυακών τόπων, αποθετηρίων κ.ά. 

 Θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. 

 Τπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, εφαρμογές Web 2.0  



 Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποίησης Σ.Π.Ε. ( S.T.E.A.M., Μάθηση μέσω 

φορητών συσκευών (Mobile Learning), Διαδραστικοί πίνακες, κ.ά.) 

 Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΣΠΕ στη διδακτική πράξη. 

 Επιμόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Σ.Π.Ε.  -Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – 

Σηλεκπαίδευση 

 Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Σ.Π.Ε. 

Θεματολογία ειδικής θεματικής ενότητας: «Σεχνολογία, Σέχνες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»  

 Όψεις του οπτικοακουστικού γραμματισμού 

 Λογοτεχνικές εμψυχώσεις, Δημιουργική Γραφή και Σ.Π.Ε. 

 Μορφές δημιουργικής έκφρασης στην Εκπαίδευση και Σ.Π.Ε. (Εικαστική Παιδεία, Θεατρική 

Αγωγή, Μουσική Αγωγή) 

 Πολιτιστικά προγράμματα 

 Μουσειοπαιδαγωγική 

 Ο Κινηματογράφος στην Εκπαίδευση (κινηματογραφικές αφηγήσεις, animation, 

εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, video art) 

 χολικό Ραδιόφωνο 

Παράλληλες Εκδηλώσεις 

το πλαίσιο των εργασιών του υνεδρίου θα διοργανωθούν και οι εξής εκδηλώσεις: 

 Παρουσίαση «Καλών πρακτικών διδακτικής αξιοποίησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε 

σχολικό περιβάλλον» - 28 Απριλίου 2018  

 «Scratch Day – Thessaloniki 2018» - 28 Απριλίου 2018 

 Εργαστήριο πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με καθημερινά υλικά. 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες  ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές 

με τη θεματολογία του υνεδρίου. 

 

ημαντικές ημερομηνίες  

 10 Ιανουαρίου – 10 Μαρτίου: Τποβολή εργασιών για κρίση 

 19 Μαρτίου: Έναρξη εγγραφών συνέδρων 

 13 Απριλίου: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή 

εισηγητών. 

 20 Απριλίου: Ανακοίνωση προγράμματος υνεδρίου 

 27, 28 & 29 Απριλίου: Διεξαγωγή υνεδρίου 

 10 Μαΐου: Ανάρτηση Πρακτικών υνεδρίου 

ε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής και φάκελος 

συνέδρου. 

Δικτυακός τόπος του υνεδρίου:   https://5syn-thess2018.ekped.gr/  

Facebook: https://www.facebook.com/tpe2016, Twiter: https://twitter.com/5_thess2018  

Για τη υντονιστική Επιτροπή 

Ο Γραμματέας 

 

Νίκος Σζιμόπουλος 

Ο Πρόεδρος 

 
Μιλτιάδης Δοδοντσής 

Πρόεδρος του e-Δικτύου Πρόεδρος της Ένωσης «Μιχάλης Δερτούζος» 
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