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 Conference on Informatics in Education  

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 
Διαδικτυακά (έδρα εργασιών Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 17-18 Οκτωβρίου 2020  

Δικτυακός τόπος συνεδρίου:  http://events.di.ionio.gr/cie/ 

Δελτίο τύπου 19-10-2020 

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου 12
th

 Conference on 

Informatics in Education 2020 - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και την 

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΕΠΥ. Το συνέδριο 
τελούσε υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έγινε, λόγω των συνθηκών Διαδικτυακά, με έδρα εργασιών το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Παρά τη Διαδικτυακή φύση του συνεδρίου, τηρήθηκαν οι όροι ενός κανονικού  (δια ζώσης) συνεδρίου, με την 

παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο όλων των άρθρων και των εργαστηρίων, των ομιλιών, και της στρογγυλής 

τράπεζας. Οι δράσεις αυτές συνοδεύτηκαν από τις αντίστοιχες φυσικού τύπου βεβαιώσεις με την ανάλογη αποστολή 

τους, ενώ δεν δόθηκαν φέτος βεβαιώσεις παρακολούθησης, με κόστος ή χωρίς, για λόγους συνέπειας της 

ουσιαστικής απόδειξης παρακολούθησης του συνεδρίου.  

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο, με τα ποιοτικά του άρθρα, αυτά του συνεδρίου όσο και εκείνα για το διεθνές 

περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science (EJERS), τα πολλά στοχευμένα στις τρέχουσες 

εκπαιδευτικές ανάγκες καινοτόμα Εργαστήρια και Ομιλίες, και τη στρογγυλή τράπεζα των Πληροφορικών, κάλυψε 

το στόχο του για ένα ποιοτικό και χρήσιμο συνέδριο.  Εστιάστηκε στην Πληροφορική  και τις ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση, σε καινοτόμες πρακτικές με αξιοποίηση προγραμματισμού και σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 

όπως STEM, και Physical Computing/Ρομποτική. Κάλυψε τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική εκπαίδευση. Συμμετείχαν ενεργά, όπως και 

κάθε χρόνο, τόσο  Πληροφορικοί όσο και επιστήμονες με ενδιαφέροντα στους παραπάνω άξονες από όλες τις 

ειδικότητες, όλων των βαθμίδων.  

Τα άρθρα, και φέτος, δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονικά πρακτικά με ISBN και αναρτήθηκαν στον δικτυακό 

τόπο του Συνεδρίου παρέχοντας και τη δυνατότητα Διαδικτυακής ανεύρεσης-διάδοσης  

Το συνέδριο το παρακολούθησε Διαδικτυακά πλήθος συνέδρων, τόσο Πληροφορικοί όσο και άλλων ειδικοτήτων 

όπως διαφάνηκε από ερωτήσεις ή δηλώσεις, από όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, 

προερχόμενοι από διαφορετικές πόλεις.  

Οι οργανωτές του Συνεδρίου ευχαριστούν για άλλη μια χρονιά, τη δωδέκατη, τους συγγραφείς των άρθρων, 
τους ομιλητές και τους διοργανωτές των εργαστηρίων, όσους το παρακολούθησαν, το ΥΠ.ΑΙ.Θ., το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς και την  Επιτροπή Ερευνών του, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την ΕΠΥ, αλλά και τον Αργυρό χορηγό, την Oracle 
Academy. Θερμές ευχαριστίες και στα άτομα που αυταπάρνηση βοήθησαν στην οργάνωση του συνεδρίου, όπως την 

επιτροπή των κριτών (τόσο του συνεδρίου όσο και του επιστημονικού περιοδικού), τους προέδρους των ενοτήτων 

και όλους όσους εθελοντικά βοήθησαν στην επιτυχή πραγματοποίηση και  την ευρύτατη διάδοσή του.   
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