Επιστημονικά σωματεία

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα επιστημονικά σωματεία, ενώσεις και εταιρείες στην
Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν είτε άμεση σχέση με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
είτε έμμεση (π.χ. διαμέσου οργάνωσης συνεδρίων και έκδοσης περιοδικών που
συμπεριλαβάνουν θεματικές ενότητες και άρθρα για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση).

Ελληνικά επιστημονικά σωματεία, ενώσεις και εταιρείες
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-Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας &
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (e-ΔΙΚΤΥΟ-ΤΠΕΕ) ( http://e-diktyo.eu/ ).

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ) είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της
εκπαίδευσης, επιστήμονες – ερευνητές, παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού και ειδικούς με
κοινό ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Σημ.: από το
καταστατικό, Άρθρο 2).

Στο δικτυακό της χώρο υπάρχει το ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει, πρακτικά συνεδρίων,
οι θέσεις της ένωσης για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

-Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην
Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) ( http://www.etpe.gr ).

«Η ΕΤΠΕ είναι Επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους
Έλληνες επιστήμονες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με
κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Κύριοι 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 συμβουλών προς την πολιτεία, το
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων
επαγγελματιών των ΤΠΕΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2000» (Σημ: από το
δικτυακό χώρο της ΕΤΠΕ).

Στο δικτυακό της χώρο υπάρχουν πληροφορίες για το σκοπό και τους στόχους της ένωσης,
για τις θέσεις της, πρακτικά συνεδρίων που διοργάνωσε η ένωση καθώς επίσης άλλο
χρήσιμο υλικό.

-Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας (ΠΕΕ) ( http://www.pee.gr ).
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Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) είναι επιστημονικό παιδαγωγικό σωματείο, που
ιδρύθηκε το 1981 και έχει έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει ως σκοπό
την προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής, τη μελέτη και επιστημονική ανάλυση των
προβλημάτων της ελληνικής Εκπαίδευσης, τη συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού
προσωπικού όλων των βαθμίδων, την εκπόνηση και στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης των
μαθητών και άλλων μέσων επιστημονικής έρευνας, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και
ειδικότερα στους γονείς, των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την
υποβοήθησή τους, κυρίως, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν σχετικά με
την αγωγή, την εκπαίδευση κ.λπ. των παιδιών τους, την ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά
και ξένα συναφή επιστημονικά Ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς, την παροχή
κάθε εφικτής βοήθειας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών
σε επιστημονικές ειδικότητες με παιδαγωγική αποστολή (Σημ: από το δικτυακό χώρο της
ΠΕΕ).

Στο δικτυακό της χώρο ( http://www.pee.gr ) υπάρχουν πληροφορίες για τα συνέδρια της
εταιρείας, πρόσβαση στο περιοδικό «Παιδαγωγική Επιθεώρηση» που εκδίδει καθώς και
άλλο χρήσιμο υλικό

-Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) ( http://www.hms.gr ).

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα και σήμερα έχει
παραρτήματα στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενώ αναπτύσσει πολύπλευρη
δραστηριότητα. Η λειτουργία της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της, της
διοίκησής της, των δεκάδων μελών της εταιρείας που στελεχώνουν τις επιτροπές εργασίας
στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις αλλά και όλων των υπόλοιπων μελών της. Σκοπός της
ΕΜΕ είναι η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης
(Σημ: από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ).

Στο δικτυακό της χώρο (http://www.hms.gr) υπάρχουν πληροφορίες για τις εκδόσεις της,
του διαγωνισμούς και τα συνέδρια που διοργανώνει καθώς επίσης σε ψηφιακή μορφή
πολύτιμο υλικό από βιβλία, περιοδικά και συνέδρια.
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Επιστημονικά σωματεία και εταιρείες του εξωτερικού

-Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) ( http://www.aace.
org
).

-Association of Information Technology for Teacher Education ( http://www.itte.org.uk/ )

(Τελευταία ενημέρωση: 28-1-2013)
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