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Η «Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ», Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. 

Σκοποί της Ένωσης είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής 
έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), η συνεισφορά στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕΕ, η παροχή συμβουλευτικού έργου προς την πολιτεία, το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων 
επαγγελματιών των ΤΠΕΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στα πλαίσια της Ένωσης λειτουργούν μόνιμες επιτροπές σε θέματα Προσχολικής 
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ιδιωτικού Τομέα, Επιμόρφωσης – Κατάρτισης, Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των ΤΠΕ, καθώς και τομείς ειδικού 
ενδιαφέροντος. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μελών της Ένωσης που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων, από εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ μέχρι 
ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ.  

Ο δικτυακός τόπος της Ένωσης (http://www.clab.edc.uoc.gr/etpe/main.htm) 
συμβάλλει στη διάχυση πληροφορίας και στην άμεση ενημέρωση κάθε 
ενδιαφερόμενου σε θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 

Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων της «Ελληνικής 
Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση» στα τρία χρόνια από την ίδρυσή της είναι η ημερίδα για την 
«Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας όλων των 
Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» που διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2001, η 
σύνταξη υπομνήματος σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και 
παρουσίασή του σε ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η συνεχής παρουσία της με επιστημονικό λόγο σε επιστημονικά 
συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες και σεμινάρια, καθώς και το πρόσφατο «3ο Συνέδριο για 
τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» που 
διοργανώθηκε στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του 2002, που είχε μεγάλη συμμετοχή και 
στέφθηκε από επιτυχία. 

Στα πλαίσια των παράπλευρων εκδηλώσεων του 3ου Συνεδρίου και με αφορμή το 
πετυχημένο «1ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που 
έγινε στη Σύρο τα 2001, αναδείχθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον των εν ενεργεία 
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εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
ιδιαίτερα στη διδακτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες και τα γνωστικά αντικείμενα. 

Με αφορμή την επιτυχία του συνεδρίου της Σύρου, έγιναν συζητήσεις της ΕΤΠΕ 
με την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή της διοργάνωσης της Σύρου, που 
οδήγησαν στη θεσμοθέτηση ενός «Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών στις 
ΤΠΕ» από την ΕΤΠΕ. Το συνέδριο αυτό, όπως άλλωστε δηλώνει και ο τίτλος του, 
δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και στοχεύει στο να 
ευαισθητοποιήσει εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
προς την κατεύθυνση της διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση των ΤΠΕ. Το 
εκπαιδευτικό αυτό συνέδριο, χωρίς να ξεφεύγει από την επιστημονική βάση του, 
αφορά και ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και αποφασίσθηκε να 
γίνεται κάθε δύο χρόνια στη Σύρο. Θεωρείται ως το παράλληλο, συμπληρωματικό του 
θεσμοθετημένου πλέον «Συνεδρίου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» της ΕΤΠΕ που θα γίνεται στις ενδιάμεσες χρονιές.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» ευχαριστεί την οργανωτική 
επιτροπή της Σύρου για την πρωτοβουλία και τη μόνιμη φιλοξενία του συνεδρίου. 
Εύχεται επίσης για το γόνιμο προβληματισμό και το δημιουργικό διάλογο σχετικά με 
την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση και τις σύγχρονες πρακτικές τους όπως διαμορφώνονται μέσα στο 
σχολείο, καθώς και για την ευαισθητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και γενικότερα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΠΕ αγκαλιάζει με θέρμη και χαιρετίζει τις 
εργασίες του Συνεδρίου. 
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