
ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Εφθρμοςμζνθσ Επικοινωνίασ  

και το Σμιμα Επικοινωνίασ & ΜΜΕ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν  

διοργανϊνουν για όγδοθ χρονιά τθ ςειρά διαλζξεων «Ζθτιματα Επικοινωνίασ». 

ασ προςκαλοφμε να παρευρεκείτε ςτθν ζβδομθ εκδιλωςι μασ, με κζμα: 

«Παιδί και Ψθφιακά Μζςα: από το παιχνίδι και τθ δικτφωςθ 

ζωσ τον εκιςμό και τον εκφοβιςμό» 

Σισ εργαςίεσ τθσ εκδιλωςθσ αναμζνεται να παρακολουκιςουν επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ, 

μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτθτζσ από τον χϊρο των νζων ψθφιακϊν μζςων και τθσ 

επικοινωνίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικοί και γονείσ με ενδιαφζρον για τα νζα ψθφιακά μζςα 

και τθ ςχζςθ τουσ με τθν κακθμερινι ηωι και εμπειρία των παιδιϊν και των εφιβων. 

το πλαίςιο τθσ ςυνεδρίασ επιδιϊκεται να αναδειχκοφν οι τρόποι με τουσ οποίουσ κάποια 

κακιερωμζνα ψθφιακά μζςα (το διαδίκτυο, τα ψθφιακά παιχνίδια, τα social media και άλλα) 

μποροφν να βοθκιςουν ςε πτυχζσ όπωσ οι μακθςιακζσ εμπειρίεσ, θ κοινωνικοποίθςθ, θ 

δθμιουργικότθτα και θ προςωπικι ανάπτυξθ εν γζνει παιδιϊν και εφιβων, κακϊσ και το 

ποιοι είναι από τθν άλλθ πλευρά οι κίνδυνοι εκιςμοφ και κακϊν χριςεων (για ςκοποφσ 

εκφοβιςμοφ και ό,τι άλλο) που ελλοχεφουν. 

Επιδιϊκεται επίςθσ να ςυηθτθκεί το εάν μποροφν εν τζλει να ςκιαγραφθκοφν κάποιεσ 

μζςεσ οδοί προκειμζνου να ζχουν τα παιδιά και οι ζφθβοι τθ δυνατότθτα να κινοφνται ςτον 

ψθφιακό κόςμο με ζνα πρόςθμο όχι απλϊσ μθ αρνθτικό (δθλαδι με κάποιεσ εγγυιςεισ 

αςφάλειασ, που δεν εγγυϊνται όμωσ ταυτόχρονα και κάποια περαιτζρω προςτικζμενθ αξία) 

αλλά ςαφϊσ κετικό, δθλαδι αποκομίηοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερα από τα καλά που 

υπάρχουν. 

Προσ τοφτο θ εκδιλωςθ κα περιλαμβάνει, πζραν των ακαδθμαϊκϊν τοποκετιςεων για τα 

παραπάνω κζματα, ηωντανό διάλογο ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ που 

ζχουν άμεςεσ και αδιαμεςολάβθτεσ εμπειρίεσ για τα ηθτιματα αυτά. 

Σθ ςυνεδρία κα ςυντονίςει ο Κακθγθτισ κ. Μιχάλθσ Μεϊμάρθσ, Διευκυντισ του 

Εργαςτθρίου Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και τα ΜΜΕ. Για το 

κζμα κα μιλιςουν οι: 

Μιχάλθσ Βαφόπουλοσ 

Διδάςκων ςτο ΕΜΠ – ςυγγραφζασ του βιβλίου «Πωσ κα ηιςω με το διαδίκτυο;» 

Δθμιτρθσ Γκοφςκοσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ Σμιματοσ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 



Βαςίλθσ Κατςάρασ 

Διευκυντισ του Α’ Δθμοτικοφ χολείου Χαλανδρίου 

Παναγιώτθσ Σραγαηίκθσ 

Eκπαιδευτικόσ 

'Αςπα Σςαμαδι 

 

Δθμιουργόσ του www.aspaonline.gr και ςυνιδρφτρια των websites www.mikroimegaloi.gr 

και www.mamadesmpampades.gr 

Κατερίνα Φραγκίςκου 

Εκπαιδευτικόσ 

Η εκδιλωςθ κα γίνει τθν Σρίτθ 28 Μαΐου 2013, ςτο Κεντρικό Κτιριο του Πανεπιςτθμίου 

Ακθνών (Πανεπιςτθμίου 30), ςτο αμφικζατρο «Άλκθσ Αργυριάδθσ», ϊρα 6:00 μ.μ. 

Η παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν τθσ κεματικισ ςυνεδρίασ είναι ανοικτι ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο. 

Θα δοκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ. 

Ο Διευκυντισ του ΕΠΙ Εφθρμοςμζνθσ Επικοινωνίασ 

Κακθγθτισ Μιχάλθσ Μεϊμάρθσ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν κα Ροφλα Λάββα, email: 

epiee@media.uoa.gr, τθλ. 210 3689413 

Δείτε επίςθσ: 

Ιςτοςελίδα: http://www2.media.uoa.gr/institute/, Facebook Event: 

https://www.facebook.com/events/637690332912403/ 
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