
 

 

 

 

 

  
 

 

14th Conference on Informatics in Education 
«Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» 
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Δελτίο τύπου 6-11-2022 

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου 

14th Conference on Informatics in Education 2022 - 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). Τελούσε και φέτος υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Διεξήχθη διαδικτυακά, 

λόγω της υπάρχουσας ακόμη πανδημίας, με έδρα εργασιών το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στις 

δραστηριότητες του συνεδρίου, περιλαμβάνονται προσκεκλημένες ομιλίες από 

πανεπιστημιακούς τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στρογγυλό 

τραπέζι με τα επίκαιρα θέματα των Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολλά στοχευμένα στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες 

καινοτόμα Εργαστήρια, καθώς και η παρουσίαση δεκάδων ποιοτικών άρθρων μετά από 

κρίση, που δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά του συνεδρίου και ορισμένα από αυτά στο διεθνές 

περιοδικό European Journal of Engineering and Technology Research (EJ-ENG).  

Πιστεύουμε ότι και φέτος πραγματοποιήθηκε ένα ποιοτικό και χρήσιμο συνέδριο που 

κάλυψε το στόχο του. Εστίασε στην Πληροφορική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση, με την παρουσίαση καινοτόμων και διεπιστημονικών πρακτικών. Κάλυψε τόσο 

τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια– όσο 

και τη μη τυπική εκπαίδευση.  

Συμμετείχαν ενεργά και παρακολούθησαν διαδικτυακά τις εργασίες του συνεδρίου μεγάλο 

πλήθος εκπαιδευτικών και ερευνητών τόσο του κλάδου της Πληροφορικής όσο και όλων 
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των άλλων κλάδων που τα ενδιαφέροντά τους συμπεριλαμβάνουν την Πληροφορική στην 

Εκπαίδευση. Τα άρθρα, και φέτος, δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονικά πρακτικά με ISBN και 

αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου παρέχοντας και τη δυνατότητα 

διαδικτυακής ανεύρεσης και διάδοσης. Επιπλέον, τα άρθρα που επιλέχθηκαν για το διεθνές 

περιοδικού θα δημοσιευτούν το προσεχές διάστημα στο ειδικό τεύχος του EJ-ENG και θα 

είναι ανοικτά και προσβάσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Οι οργανωτές του Συνεδρίου ευχαριστούν θερμά, τους προσκεκλημένους ομιλητές, τους 

συγγραφείς των άρθρων και τους διοργανωτές των εργαστηρίων, όσους το 

παρακολούθησαν, το ΥΠ.ΑΙ.Θ., την ΕΠΥ, τον χορηγό Oracle Academy και τις επιτροπές 

ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θερμές ευχαριστίες 

και στα άτομα, τα οποία με αυταπάρνηση, βοήθησαν στην οργάνωση του συνεδρίου, όπως 

τους οργανωτές ειδικών συνεδριών, τη συντονιστική επιτροπή, τους κριτές (τόσο του 

συνεδρίου όσο και του επιστημονικού περιοδικού), τους προέδρους των συνεδριών και 

όλους όσους εθελοντικά βοήθησαν στην επιτυχή πραγματοποίηση και την ευρύτατη 

διάδοσή του, όπως και την τεχνική ομάδα διενέργειας των τηλεδιασκέψεων.  

 

Καλή αντάμωση στο 15th Conference on Informatics in Education 2023 

Η οργανωτική επιτροπή 
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