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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Οι Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας αποτελούν χωρίς αμφιβολία τη μεγαλύτερη 
πρόκληση για τη σύγχρονη εκπαίδευση. Αν και τα Μέσα γενικά και η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» 
ειδικότερα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Παιδαγωγική, οι δυνατότητες και η γενικότερη 
διείσδυση των τεχνολογιών αυτών σε όλους τους χώρους των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
δημιουργούν συνεχώς νέες προϋποθέσεις αξιοποίησής τους, οι οποίες υπερβαίνουν τις εκάστοτε 
τεχνικές τους ικανότητες και τους πρόδηλους παιδαγωγικούς σκοπούς. 

Στη συνεδρία αυτή παρουσιάζονται εργασίες που επικεντρώνουν στην παιδαγωγική διαχείριση 
και αξιοποίηση των Τ.Ε.Π. από την οπτική γωνία του ερωτήματος «τι κάνουν οι άνθρωποι και 
ειδικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με τις Τ.Ε.Π.;»  
  
ΆΞΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Ι.    Παιδαγωγική Προσέγγιση των Τ.Ε.Π.: Παιδαγωγική των Μέσων 

ΙΙ.  Αναλυτικά Προγράμματα  και Τ.Ε.Π: Μεσοπαιδαγωγική Ανάλυση Αναλυτικών  

      Προγραμμάτων και Σχολικών Εγχειριδίων 

ΙΙΙ. Επιδράσεις των Τ.Ε.Π.: Επικοινωνιακή Ανάλυση 

ΙV. Εναλλακτική Παιδαγωγική Εργασία με τη χρήση των  Τ.Ε.Π. 
  
Θέματα που προτείνονται για συζήτηση: 

¨       Διαπολιτισμική Εργασία και Τ.Ε.Π. 

¨       Τ.Ε.Π και Α.Π.: Δυνατότητες και προοπτικές. 

¨       Επάγγελμα: Παιδαγωγός των Τ.Ε.Π.; 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α’, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 
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¨       Διαπροσωπική Επικοινωνία και Τ.Ε.Π. 

¨       Επίδραση των Τ.Ε.Π. στα Παιδιά. 

¨       Η συμβολή των Τ.Ε.Π. στη συνδιαμόρφωση της «Ταυτότητας», της «Κοσμοθεώρησης» και 
της «Κοσμοεικόνας». 

 
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Η συνεδρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, σε σχολικούς συμβούλους, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
καθηγητικών σχολών και γονείς. 
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