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ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΣΗ ΕΣΠΕ

1. υνζδριο «Οι Σεχνολογίεσ τησ Πληροφορίασ και των Επικοινωνιών ςτην Εκπαίδευςη»
Σο ςυνζδριο αποτελείται από δφο τμιματα.
Σο ζνα τμιμα αποτελείται από ελλθνόφωνεσ ςυνεδρίεσ.
Σο δεφτερο τμιμα ζχει διεκνι χαρακτιρα και αποτελείται αποκλειςτικά από αγγλόφωνεσ ςυνεδρίεσ.
Με αφετθρία το 7ο υνζδριο, θ εκάςτοτε Οργανωτικι Επιτροπι ζρχεται ςε επαφι με τον εκδοτικό οίκο
Springer για τθν ζκδοςθ τόμου με τίτλο «Research on e-Learning and ICT in Education». Ο τόμοσ
αποτελείται κυρίωσ από άρκρα που ζχουν προκφψει από αποδεκτζσ εργαςίεσ ςτο ςυνζδριο, μετά από
πρόςκλθςθ, υποβολι εκτεταμζνθσ ζκδοςθσ των εργαςιϊν τουλάχιςτον κατά 30% και κρίςθσ.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΟΙ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Η Οργανωτικι Επιτροπι (ΟΕ) ςυγκροτείται με ευκφνθ του ςυντονιςτι και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ) τθσ ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται κυρίωσ από μζλθ που βρίςκονται ςτο Κδρυμα
υποδοχισ. Μπορεί να ςτελεχϊνεται από άλλα μζλθ τθσ Ζνωςθσ με αντίςτοιχθ εμπειρία. Για λόγουσ
εφρυκμθσ λειτουργίασ και αποτελεςματικότθτασ, θ ΟΕ είναι ολιγομελισ.

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ»ΟΙ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Η υντονιςτικι Επιτροπι (Ε), για λόγουσ ευελιξίασ και αποτελεςματικότθτασ αποτελείται κατά μζγιςτο
από επτά (7) μζλθ. υγκροτείται από τρία (3) τακτικά μζλθ του Δ τθσ ΕΣΠΕ, κακϊσ και από ζναν (1)
ςυνάδελφο – μζλοσ τθσ ΕΣΠΕ από το Κδρυμα υποδοχισ του ςυνεδρίου, που μπορεί να είναι και μζλοσ τθσ
ΟΕ. υμπλθρϊνεται από ςυναδζλφουσ – μζλθ τθσ ΕΣΠΕ, κατά προτίμθςθ με γνωςτικά αντικείμενα ςυναφι
με τισ κεματικζσ του ςυνεδρίου, ςε ςυνεργαςία με το Δ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ τθσ ΟΕ από το Κδρυμα
υποδοχισ.
Η Ε ςυγκροτείται αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ του ςυνεδρίου από το Κδρυμα υποδοχισ.
Η Ε επιβλζπει, ςυντονίηει και υποςτθρίηει το ζργο τθσ εκάςτοτε Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ. Οριοκετεί και παρακολουκεί τα κριτιρια και τουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται τόςο με τθν
άρτια οργάνωςθ, όςο και με το επιςτθμονικό επίπεδο και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν οι οποίεσ γίνονται
δεκτζσ για παρουςίαςθ ςτο ςυνζδριο. Οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με ςυντονιςτικά, επιςτθμονικά και
διαχειριςτικά ηθτιματα του ςυνεδρίου αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι. Η Ε ζχει τον τελικό λόγο ςτθ
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κεματολογία του εκάςτοτε ςυνεδρίου, τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και τθσ λίςτασ των
κριτϊν, κακϊσ και ςτθν τελικι κρίςθ και επιλογι των εργαςιϊν.
Ωσ βάςθ για τθ κεματολογία του ςυνεδρίου χρθςιμοποιείται αυτι που αναφζρεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΟΙ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι (ΕΕ) του ςυνεδρίου ςυγκροτείται από τθ Ε ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΕ και ςε
ςυμφωνία με το Δ τθσ ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται από τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ (μποροφν να εγγραφοφν γι’ αυτόν
τον ςκοπό εφόςον πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του καταςτατικοφ) τα οποία ζχουν ανάλογθ επιςτθμονικι
δραςτθριότθτα και ςυςτθματικι παρουςία με εργαςίεσ ι και κρίςεισ εργαςιϊν ςτα προθγοφμενα
ςυνζδρια τθσ Ζνωςθσ. Η ΕΕ μπορεί επίςθσ να απαρτίηεται και από επίτιμα μζλθ τθσ ΕΣΠΕ με
αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό ζργο ςτο πεδίο. Επίςθσ ςτθν ΕΕ μποροφν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, να
ςυμμετζχουν και αναγνωριςμζνοι επιςτιμονεσ οι οποίοι δεν τυγχάνει να είναι μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Δεδομζνου ότι τα ςυνζδρια τθσ Ζνωςθσ ζχουν και διεκνι ςυμμετοχι ωσ ξεχωριςτό τμιμα, ςυγκροτείται
και αμιγισ διεκνισ ΕΕ από αναγνωριςμζνουσ επιςτιμονεσ.
Η Ε μπορεί κατά περίπτωςθ να ςυγκροτεί και Σιμθτικι Επιτροπι υνεδρίου (ΣΕ).
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2. Πανελλήνιο υνζδριο «Διδακτική τησ Πληροφορικήσ»
Σο ςυνζδριο «Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ» οργανϊνεται παράλλθλα με το ςυνζδριο «Οι Σεχνολογίεσ τθσ
Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ» και ζχει τισ δικζσ του επιτροπζσ. Μζλθ των
επιτροπϊν μποροφν να είναι κοινά και για τα δφο ςυνζδρια.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ»
Η Οργανωτικι Επιτροπι (ΟΕ) ςυγκροτείται με ευκφνθ του ςυντονιςτι και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δ τθσ
ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται κυρίωσ από μζλθ που βρίςκονται ςτο Κδρυμα υποδοχισ και μπορεί να ςτελεχϊνεται
από άλλα μζλθ τθσ Ζνωςθσ με αντίςτοιχθ εμπειρία. Για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ και
αποτελεςματικότθτασ, θ ΟΕ είναι ολιγομελισ.

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ»
Η υντονιςτικι Επιτροπι (Ε), για λόγουσ ευελιξίασ και αποτελεςματικότθτασ, αποτελείται από επτά (7)
μζλθ. υγκροτείται από δφο (2) τακτικά μζλθ του Δ τθσ ΕΣΠΕ, κακϊσ και από ζναν (ςυντονιςτισ)
ςυνάδελφο – μζλοσ τθσ ΕΣΠΕ από το Κδρυμα υποδοχισ του ςυνεδρίου. υμπλθρϊνεται από ςυναδζλφουσ
– μζλθ τθσ ΕΣΠΕ, οι οποίοι αςχολοφνται ερευνθτικά με κζματα διδακτικισ τθσ πλθροφορικισ και
προτείνονται ςε ςυνεργαςία με το Δ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ τθσ ΟΕ από το Κδρυμα υποδοχισ.
Η Ε ςυγκροτείται αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ του ςυνεδρίου από το Κδρυμα υποδοχισ.
Η Ε επιβλζπει, ςυντονίηει και υποςτθρίηει το ζργο τθσ εκάςτοτε Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ. Οριοκετεί και παρακολουκεί τα κριτιρια και τουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται τόςο με τθν
άρτια οργάνωςθ, όςο και με το επιςτθμονικό επίπεδο και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν οι οποίεσ γίνονται
δεκτζσ για παρουςίαςθ ςτο ςυνζδριο. Οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με ςυντονιςτικά, επιςτθμονικά και
διαχειριςτικά ηθτιματα του βαςικοφ ςυνεδρίου τθσ Ζνωςθσ αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι. Η Ε ζχει τον
τελικό λόγο ςτθ κεματολογία του εκάςτοτε ςυνεδρίου, τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και
τθσ λίςτασ των κριτϊν, κακϊσ και ςτθν τελικι κρίςθ και επιλογι των εργαςιϊν.
Ωσ βάςθ για τθ κεματολογία του ςυνεδρίου χρθςιμοποιείται αυτι που αναφζρεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ»
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι (ΕΕ) του ςυνεδρίου ςυγκροτείται από τθ Ε ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΕ και ςε
ςυμφωνία με το Δ τθσ ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται από τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ (μποροφν να εγγραφοφν γι’ αυτόν
τον ςκοπό εφόςον πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του καταςτατικοφ) τα οποία ζχουν ανάλογθ επιςτθμονικι
δραςτθριότθτα και ςυςτθματικι παρουςία με εργαςίεσ ι και κρίςεισ εργαςιϊν ςτα προθγοφμενα
ςυνζδρια τθσ Ζνωςθσ. Η ΕΕ μπορεί επίςθσ να απαρτίηεται και από επίτιμα μζλθ τθσ ΕΣΠΕ με
αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό ζργο ςτο πεδίο. Επίςθσ ςτθν ΕΕ μποροφν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, να
ςυμμετζχουν και αναγνωριςμζνοι επιςτιμονεσ οι οποίοι δεν τυγχάνει να είναι μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Η Ε μπορεί κατά περίπτωςθ να ςυγκροτεί και Σιμθτικι Επιτροπι υνεδρίου (ΣΕ).
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3. Πανελλήνιο υνζδριο «Ζνταξη και Χρήςη των ΣΠΕ ςτην Εκπαιδευτική Διαδικαςία»
Σο ςυνζδριο «Ζνταξθ και Χριςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία» δίνει ζμφαςθ ςτθ διδακτικι
πράξθ και γενικότερα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ»
Η Οργανωτικι Επιτροπι (ΟΕ) ςυγκροτείται με ευκφνθ του ςυντονιςτι και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δ τθσ
ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται κυρίωσ από μζλθ που βρίςκονται ςτο Κδρυμα υποδοχισ και μπορεί να ςτελεχϊνεται
από άλλα μζλθ τθσ Ζνωςθσ με αντίςτοιχθ εμπειρία. Οριςμζνα μζλθ τθσ ΟΕ είναι χολικοί φμβουλοι
Πλθροφορικισ. Για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ και αποτελεςματικότθτασ, θ ΟΕ είναι ολιγομελισ.

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ»
Η υντονιςτικι Επιτροπι (Ε), για λόγουσ ευελιξίασ και αποτελεςματικότθτασ, αποτελείται από επτά (7)
μζλθ. υγκροτείται από δφο (2) τακτικά μζλθ του Δ τθσ ΕΣΠΕ, κακϊσ και από ζναν (ςυντονιςτισ)
ςυνάδελφο – μζλοσ τθσ ΕΣΠΕ από το Κδρυμα υποδοχισ του ςυνεδρίου. υμπλθρϊνεται από ςυναδζλφουσ
– μζλθ τθσ ΕΣΠΕ, οι οποίοι προτείνονται ςε ςυνεργαςία με το Δ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ τθσ ΟΕ από το
Κδρυμα υποδοχισ. Οριςμζνα μζλθ τθσ Ε είναι χολικοί φμβουλοι Πλθροφορικισ.
Η Ε ςυγκροτείται αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ του ςυνεδρίου από το Κδρυμα υποδοχισ.
Η Ε επιβλζπει, ςυντονίηει και υποςτθρίηει το ζργο τθσ εκάςτοτε Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ
Επιτροπισ. Οριοκετεί και παρακολουκεί τα κριτιρια και τουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται τόςο με τθν
άρτια οργάνωςθ, όςο και με το επιςτθμονικό επίπεδο και τθν ποιότθτα των εργαςιϊν οι οποίεσ γίνονται
δεκτζσ για παρουςίαςθ ςτο ςυνζδριο. Οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με ςυντονιςτικά, επιςτθμονικά και
διαχειριςτικά ηθτιματα του βαςικοφ ςυνεδρίου τθσ Ζνωςθσ αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι. Η Ε ζχει τον
τελικό λόγο ςτθ κεματολογία του εκάςτοτε ςυνεδρίου, τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και
τθσ λίςτασ των κριτϊν, κακϊσ και ςτθν τελικι κρίςθ και επιλογι των εργαςιϊν.
Ωσ βάςθ για τθ κεματολογία του ςυνεδρίου χρθςιμοποιείται αυτι που αναφζρεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ»
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι (ΕΕ) του ςυνεδρίου ςυγκροτείται από τθ Ε ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΕ και ςε
ςυμφωνία με το Δ τθσ ΕΣΠΕ. Απαρτίηεται από τακτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ (μποροφν να εγγραφοφν γι’ αυτόν
τον ςκοπό εφόςον πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του καταςτατικοφ) τα οποία ζχουν ανάλογθ επιςτθμονικι
δραςτθριότθτα και ςυςτθματικι παρουςία με εργαςίεσ ι και κρίςεισ εργαςιϊν ςτα προθγοφμενα
ςυνζδρια τθσ Ζνωςθσ. Η ΕΕ μπορεί επίςθσ να απαρτίηεται και από επίτιμα μζλθ τθσ ΕΣΠΕ με
αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό ζργο ςτο πεδίο. Επίςθσ ςτθν ΕΕ μποροφν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, να
ςυμμετζχουν και αναγνωριςμζνοι επιςτιμονεσ οι οποίοι δεν τυγχάνει να είναι μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
Η Ε μπορεί κατά περίπτωςθ να ςυγκροτεί και Σιμθτικι Επιτροπι υνεδρίου (ΣΕ).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Η υποβολι των εργαςιϊν ςτα ςυνζδρια τθσ ΕΣΠΕ γίνεται ςε θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ, όπωσ τα
easychair, OJS, κλπ.
Οι εργαςίεσ βαςίηονται ςε πρότυπο εγγράφου, που διατίκεται από τθν ΕΣΠΕ.

ΚΡΙΣΕ
Σο ςϊμα των κριτϊν ςυγκροτείται από τθν Ε, μετά από πρόταςθ τθσ οργανωτικισ. Απαρτίηεται από
τακτικά μζλθ τθσ ΕΣΠΕ και εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ με αναγνωριςμζνο ζργο ςτο πεδίο. Κριτζσ επίςθσ
μποροφν να είναι αναγνωριςμζνοι επιςτιμονεσ του εξωτερικοφ. Ειδικά για το ςυνζδριο που απευκφνεται
ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, κριτζσ μπορεί να είναι και ςυνάδελφοι τθσ δευτεροβάκμιασ και
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τακτικά μζλθ τθσ ΕΣΠΕ, με ςχετικι δραςτθριότθτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΗ
Η κρίςθ γίνεται ςτο πλιρεσ κείμενο και όχι ςε περίλθψθ τθσ εργαςίασ. Κάκε κριτισ αιτιολογεί τθν κρίςθ
του. Κρίςεισ που απαρτίηονται μόνο από ςυμπλιρωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ (x) δεν γίνονται δεκτζσ.
θμαντικά ςτοιχεία τθσ κρίςθσ αποτελοφν ο ζλεγχοσ πρωτοτυπίασ των εργαςιϊν με ιδιαίτερθ προςοχι για
επανάλθψθ εργαςιϊν ςε άλλα ςυνζδρια και περιοδικά ςτον ελλαδικό και ςτο διεκνι χϊρο, κακϊσ και θ
ανταπόκριςθ των κριτϊν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Η κρίςθ γίνεται ανϊνυμα από δφο
τουλάχιςτον κριτζσ. ε περιπτϊςεισ κρίςιμθσ διαφωνίασ των δφο κριτϊν, το κείμενο δίνεται και ςε τρίτο
κριτι. Η αποδοχι μιασ εργαςίασ, θ οποία ςυνοδεφεται από ςφμφωνθ κετικι γνϊμθ δφο κριτϊν, γίνεται
κατ’ αρχιν από τθν ΟΕ. Η τελικι αποδοχι επικυρϊνεται από τθ Ε.

ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΣΕ
Η ΟΕ αναηθτά επιςτιμονεσ διεκνοφσ κφρουσ ωσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ, κοινοποιϊντασ ανάλογθ
πρόςκλθςθ για προτάςεισ προσ τα τακτικά μζλθ τθσ ΕΣΠΕ. Η επιλογι των προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν
γίνεται από τθ Ε λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια όπωσ θ κάλυψθ μεγάλου εφρουσ ι επίκαιρων κεματικϊν,
θ ςυνειςφορά των προςκεκλθμζνων ςτο χϊρο, οικονομικοφσ λόγουσ, κλπ.

ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
Ο φορζασ διοργάνωςθσ του ςυνεδρίου (Πανεπιςτιμιο, ςυνεργαηόμενα Πανεπιςτιμια, χολζσ ι Σμιματα
του ίδιου Ιδρφματοσ, δθμόςιο Ερευνθτικό Κζντρο):


Αποδζχεται το ςυντονιςτικό και επιςτθμονικό ρόλο τθσ ΕΣΠΕ και των οργάνων τθσ.



Πρζπει να ζχει προθγοφμενθ εμπειρία διοργάνωςθσ ςυνεδρίων.



Πρζπει να διακζτει δυνατότθτεσ εξεφρεςθσ χρθματοδότθςθσ του ςυνεδρίου.
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Πρζπει να διακζτει τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ ςε ανκρϊπινουσ και τεχνολογικοφσ πόρουσ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ διεξαγωγισ του υνεδρίου. τουσ πόρουσ ςυμπεριλαμβάνονται:


Τλικοτεχνικζσ Τποδομζσ: Αίκουςα κατάλλθλθ για τθν εναρκτιρια εκδιλωςθ. Αίκουςα για
κεντρικζσ ομιλίεσ. Αίκουςεσ για παράλλθλεσ ςυνεδρίεσ. Αίκουςεσ εργαςτθρίων για πικανζσ
ςυνεδρίεσ εργαςίασ. Αίκουςεσ για ςυναντιςεισ ομάδων. Χϊροσ εκκετϊν, κοινόχρθςτοσ χϊροσ
με υπολογιςτζσ και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο για εξυπθρζτθςθ των ςυνζδρων. Σεχνολογικόσ
εξοπλιςμόσ ςε κάκε αίκουςα με υπολογιςτι, βιντεοπροβολζα, πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κατά
περίπτωςθ, μικροφωνικζσ εγκαταςτάςεισ.



Γραμματειακι υποςτιριξθ πριν και κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου.



Προςωπικό τεχνικισ υποςτιριξθσ αικουςϊν.



Εξοπλιςμό και προςωπικό για θχογραφιςεισ, φωτογραφίςεισ, βιντεοςκοπιςεισ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Ο φορζασ διοργάνωςθσ του υνεδρίου κα πρζπει να κατακζςει θλεκτρονικά πρόταςθ-εκδιλωςθ
ενδιαφζροντοσ, θ οποία να περιζχει:


Πλθροφορίεσ για τον ςυντονιςτι, το φορζα διοργάνωςθσ (Σμιμα ι Σμιματα ι Κδρυμα) και το
Κδρυμα υποδοχισ.



Πλθροφορίεσ για τθν κτιριακι υποδομι, τθν τεχνολογικι υποδομι, τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ, τθ
δυνατότθτα διαμονισ ςτθν περιοχι, κλπ.



Χρονοδιάγραμμα προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ του ςυνεδρίου, κακϊσ και προτεινόμενθ
θμερομθνία διεξαγωγισ του. Προσ διευκόλυνςθ των ςυνζδρων, το διπλό ςυνζδριο γίνεται τον
επτζμβριο, ενϊ το «Ζνταξθ και Χριςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία» τθν άνοιξθ,
ςυνικωσ το τελευταίο τριιμερο των διακοπϊν του Πάςχα.



Απόφαςθ Γ.. του Σομζα ι Σμιματοσ διοργάνωςθσ για τθν αποδοχι και υποςτιριξθ τθσ
διεξαγωγισ του ςυνεδρίου (μπορεί να υποβλθκεί και ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ μετά τθν αρχικι
πρόταςθ προσ τθν ΕΣΠΕ).



Αναλυτικό προχπολογιςμό του ςυνεδρίου. Με το τζλοσ του ςυνεδρίου, γίνεται οικονομικόσ
απολογιςμόσ. Συχόν πλεόναςμα κατανζμεται ιςόποςα μεταξφ ΕΣΠΕ και οργανωτι.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Βαςικζσ αρχζσ διεξαγωγήσ υνεδρίων τησ ΕΣΠΕ

 Για το διπλό ςυνζδριο τθσ ΕΣΠΕ το ποςοςτό αποδοχισ (acceptance ratio) των εργαςιϊν είναι επικυμθτό
να μθν υπερβαίνει το 50 %.

 Ειδικά για το ςυνζδριο «Ζνταξθ και Χριςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαιδευτικι Διαδικαςία» το ποςοςτό
αποδοχισ μπορεί να αυξθκεί ανάλογα και με τον ςυνολικό αρικμό εργαςιϊν που υποβάλλονται.

 Σο ζντυπο κρίςθσ πρζπει να περιλαμβάνει και αξιολόγθςθ ςε βακμολογικι κλίμακα ϊςτε να
διευκολυνκεί θ κατάταξθ τθσ εργαςίασ για best paper award, ζτςι ϊςτε ζνα ποςοςτό (10-15%) των
εργαςιϊν (κατθγοριοποιθμζνεσ ςτισ διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ του ςυνεδρίου), μετά από νζα κρίςθ
(με ευκφνθ τθσ Ε) να γίνεται προςπάκεια να δθμοςιευκοφν ςε Special Issues ςε περιοδικά
ςυνεργαηόμενα με τθν ΕΣΠΕ.

 Μπορεί να κεςμοκετοφνται βραβεία (χρθματικά, ςυμβολικά) για τα καλφτερα – πρωτότυπα άρκρα
νζων ερευνθτϊν, ϊςτε να προςελκφονται ςτα ςυνζδρια νζοι επιςτιμονεσ με ποιοτικζσ εργαςίεσ.
χετικι ανακοίνωςθ εμφανίηεται ςτθν αρχικι ιςτοςελίδα του ιςτότοπου του ςυνεδρίου.

 χετικά με τθν ζκδοςθ για τθν ζκδοςθ του τόμου ςτον οίκο Springer με τίτλο «Research on e-Learning
and ICT in Education», ςχετικι ανακοίνωςθ εμφανίηεται ςτθν αρχικι ιςτοςελίδα του ιςτότοπου του
ςυνεδρίου.

 ε κάκε εργαςία που δθμοςιεφεται ςτα πρακτικά του υνεδρίου κα πρζπει να αντιςτοιχεί μία
τουλάχιςτον εγγραφι ςυνζδρου.

 Η κατανομι των εργαςιϊν για κρίςθ ςτουσ κριτζσ γίνεται από τθν ΟΕ με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.
 Οι αξιολογιςεισ – φφλλα κρίςθσ των εργαςιϊν από τουσ κριτζσ είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Ε.
 Σο ςυνζδριο προβάλλεται με όλα τα δυνατά μζςα (πχ εγγραφι ςε δικτυακοφσ τόπουσ αντίςτοιχων
ενϊςεων όπωσ θ ACM, κλπ), ιδίωσ ςτο εξωτερικό ϊςτε να προςελκφονται ξζνοι ςφνεδροι.

 Σα μζλθ των επιτροπϊν που δεν ςυμμετζχουν ενεργά (με εργαςίεσ ι/και κρίςεισ εργαςιϊν) ςε τρία
ςυνζδρια τθσ Ζνωςθσ, δεν μποροφν να ςυμμετζχουν ςτισ επιτροπζσ του επόμενου ςυνεδρίου.

 Σο ζντυπο κρίςθσ πρζπει να αναφζρει ρθτά ότι απαιτοφνται αναλυτικά ςχόλια. Κριτζσ οι οποίοι δεν
παραδίδουν φφλλα κρίςθσ με ικανοποιθτικά ςχόλια δεν κα επιλζγονται ςτο μζλλον.

 Πρζπει θ 1θ ανακοίνωςθ για το ςυνζδριο να γίνεται τουλάχιςτο 16-20 μινεσ πριν τθν θμερομθνία του
ςυνεδρίου. Οι κρίςεισ ολοκλθρϊνονται ςε 1 – 1,5 μινα, οι ςυγγραφείσ ζχουν 1,5 μινα για τελικζσ
διορκϊςεισ και 1 μινα αργότερα να γίνεται θ τελικι αποδοχι των εργαςιϊν (για να υπάρχει χρόνοσ να
κάνει ζλεγχο θ Ε ςτισ βελτιϊςεισ των κειμζνων και να ετοιμαςκοφν τα πρακτικά).

 Εργαςίεσ γραμμζνεσ ςτα Ελλθνικά πρζπει να ςυνοδεφονται και από περίλθψθ ςτα Αγγλικά.
 Οι διοργανωτζσ του εκάςτοτε ςυνεδρίου αναλαμβάνουν να μετατρζψουν κάκε μία από τισ εργαςίεσ ςε
αρχείο pdf και να τισ «ανεβάςουν» ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΕΣΠΕ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Βαςική θεματολογία ςυνεδρίων
«Οι Σεχνολογίεσ τησ Πληροφορίασ και των Επικοινωνιών ςτην Εκπαίδευςη»
ΒΑΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτισ ΣΠΕ
υνεργατικι Μάκθςθ μζςω υπολογιςτϊν
Μάκθςθ, Παιδαγωγικι και Ηλεκτρονικι Μάκθςθ
Μακθςιακζσ Σεχνολογίεσ
ΣΠΕ και Διδακτικόσ χεδιαςμόσ
e-Περιεχόμενο - Ανάπτυξθ και Διακίνθςθ
Εκπαιδευτικι Πολιτικι και ΣΠΕ
Εκπαίδευςθ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Αειφόρο
ςχολείο και ΣΠΕ
ΣΠΕ και Επαγγελματικι Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικϊν
Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ και ΣΠΕ
ΣΠΕ και Εκπαίδευςθ των Επιςτθμϊν
ΣΠΕ και Εκπαίδευςθ τθσ Γλϊςςασ
Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
Εκπαιδευτικι ρομποτικι
Εικονικά Περιβάλλοντα Μάκθςθσ
Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ του Web 2.0
Κοινωνικά Δίκτυα – Μάκθςθ και Διαμοίραςθ
Γνϊςθσ
Αςφρματεσ, Κινθτζσ και Πανταχοφ Παροφςεσ
Σεχνολογίεσ για τθ Μάκθςθ
Ηλεκτρονικι Μάκθςθ και Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ
Ηλεκτρονικι Μάκθςθ και Δια-βίου Μάκθςθ
ΣΠΕ και Δια-βίου Μάκθςθ
Εκπαίδευςθ από Απόςταςθ – Μοντζλα, υςτιματα
και Αρχιτεκτονικζσ
Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ και Ψθφιακι Επάρκεια
e-Αξιολόγθςθ – Θεωρίεσ και Μεκοδολογίεσ
Μεκοδολογίεσ ςτθν ζρευνα για τισ ΣΠΕ

ICT-based Learning
Computer Supported Collaborative Learning
Learning, eLearning and Pedagogy
Learning Technologies
ICT and Instructional Design
E-Content - Development and Delivery
Educational policy and ICT
Education for sustainable development,
Sustainable School and ICT
ICT and Teachers' Professional Development
Sociology of Education and ICT
ICT-enhanced Science Education
ICT-enhanced Language Learning
Educational Gaming
Educational robotics
Virtual Learning Environments
Web 2.0 applications in Education
Social Networks for Learning and Knowledge
Sharing
Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies
for Learning
E-learning in Higher and Tertiary Education
E-learning and lifelong Learning
ICT and lifelong Learning
Distance Learning – Models, Systems and
Architectures
Digital Literacy and Digital Competence
E-Assessment - Theories and Methodologies
Methodologies in research for ICT

«Διδακτική τησ Πληροφορικήσ»
ΒΑΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Θεωρθτικό πλαίςιο τθσ Διδακτικισ τθσ Πλθροφορικισ
φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν Πλθροφορικι
Εκπαιδευτικι πολιτικι για τθ Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ
Προγράμματα πουδϊν Πλθροφορικισ
Εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ ςτθν Πλθροφορικι
Διδακτικι του προγραμματιςμοφ
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Διδακτικι Τλικοφ και Λογιςμικοφ Γενικισ Χριςθσ
Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για τθ διδαςκαλία εννοιϊν τθσ Πλθροφορικισ
Διδακτικι αξιοποίθςθ φγχρονων Τπθρεςιϊν Διαδικτφου και Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθν Πλθροφορικι
Εκπαιδευτικι Ρομποτικι ςτθ διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ
Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
Διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ

«Ζνταξη και Χρήςη των ΣΠΕ ςτην Εκπαιδευτική Διαδικαςία»

ΒΑΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Διδακτορικι Ζρευνα ςτισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθ Μάκθςθ
Εκπαιδευτικά ενάρια και Δραςτθριότθτεσ υποςτθριηόμενα από ΣΠΕ
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ςτθ διδακτικι πράξθ
Ψθφιακά υςτιματα για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςε Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικζσ
Πρακτικζσ
Ψθφιακά αποκετιρια και μακθςιακά αντικείμενα
Αξιοποίθςθ Ψθφιακϊν Παιχνιδιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ
Μοντζλα, εργαλεία και καλζσ πρακτικζσ ψθφιακισ αφιγθςθσ ιςτοριϊν ςτθν εκπαίδευςθ
Αξιοποίθςθ 3D Εικονικϊν Κόςμων ςτθν Εκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικι Ρομποτικι
υνεργατικά Περιβάλλοντα Μάκθςθσ
Αξιοποίθςθ ΣΠΕ ςτθν Ειδικι Αγωγι
Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ του Ιςτοφ 2.0
Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθν Παιδαγωγικι Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ
Μεκοδολογίεσ ςτθν ζρευνα για τισ ΣΠΕ
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