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Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι
εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 9th Conference on Informatics in Education 2017 - Η
Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 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.
Στα πλαίσια του συνεδρίου διοργανώθηκαν δώδεκα εργαστήρια (workshops) με ειδικά καινοτόμα και
υψηλού επιστημονικού επιπέδου θέματα, καθώς και κεντρικές ομιλίες, που υποστηρίχτηκαν από
εξειδικευμένους Καθηγητές, Επιστήμονες και Ερευνητές. Το παρακολούθησαν 250 περίπου σύνεδροι
τόσο Πληροφορικοί όσο και άλλων ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης
και όλων των επιπέδων σπουδών, προερχόμενοι από διαφορετικές πόλεις.
Στοχεύει σε ένα συνέδριο υψηλού ποιοτικά επιπέδου, που προσφέρει θέματα χρήσιμα στην
καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, ειδικά θέματα και σύγχρονη γνώση. Εστιάζει
στην Πληροφορική αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σε Καινοτόμες πρακτικές με παρουσία
Πληροφορικής-Προγραμματισμού και σε Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical
Computing/Ρομποτική κ.ά. με παρουσία Προγραμματισμού-Πληροφορικής. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες
της τυπικής εκπαίδευσης –Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική
εκπαίδευση. Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες με ενδιαφέροντα στους
παραπάνω άξονες.
Τα άρθρα, δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικά πρακτικά με ISBN και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο
του Συνεδρίου παρέχοντας τη δυνατότητα on line ανεύρεσης-διάδοσης. Επίσης, παρασχέθηκε η
δυνατότητα δημοσίευσης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering
Research and Science (EJERS).
Οι οργανωτές του Συνεδρίου ευχαριστούν τους συγγραφείς των άρθρων, τους ομιλητές και τους
διοργανωτές των εργαστηρίων, όσους το παρακολούθησαν, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
και Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήματα Πληροφορικής, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
την επιτροπή των κριτών και όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση και διάδοσή του.
Σας προσκαλούμε στο επόμενο συνέδριο,
10th Conference on Informatics in Education 2018- Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018)
12-14 Οκτωβρίου 2018, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη
Παρακολουθήστε το δικτυακό τόπο του συνεδρίου για περισσότερες λεπτομέρειες.
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