
e-Learning Expo 2010 
Ηλεκτρονική Μάθηση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

και κοινωνική ευημερία                                  
2 & 3 Οκτωβρίου, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γλυφάδα, Αθήνα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στις 2 & 3 Οκτωβρίου η e-Learning Expo, η κύρια 
έκθεση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα. Η e-Learning Expo 
2010 διοργανώνεται στο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας  Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος στη Γλυφάδα. 

Η θεματολογία της φετινής έκθεσης είναι «Ηλεκτρονική Μάθηση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
και κοινωνική ευημερία (e-Learning for a better quality of life and social well being)». Η έκθεση 
e-Learning Expo 2010 συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις της χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ετους για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μετά την πολύ μεγάλη οργανωτική επιτυχία της περσινής έκθεσης, διοργανώνεται και φέτος η 
έκθεση e-Learning Expo 2010 με σκοπό να παρουσιαστούν από κορυφαίες εταιρίες και οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς ανερχόμενη αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης καινοτόμα 
προϊόντα λογισμικού (educational software) και υλικού (educational devices), διαδικτυακές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η έκθεση e-Learning Expo απευθύνεται σε:
•  Συμβούλους εκπαίδευσης και κατάρτισης
•  Στελέχη Εταιριών και Οργανισμών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
•  Στελέχη Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
•  Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη Οργανισμών 
•  Ερευνητές και Επιστήμονες της Ηλεκτρονικής Μάθησης
•  Γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές
•  Προσωπικό Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Η έκθεση e-Learning Expo στοχεύει στο να αποτελέσει ένα πεδίο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, 
ανοικτής συζήτησης και συνεργασίας σχετικά με τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 
καθώς και τη δια βίου μάθηση. Στην έκθεση θα πραγματοποιηθούν, τεχνολογικές παρουσιάσεις, 
ανοιχτές συζητήσεις με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιδείξεις εκπαιδευτικού λογισμικού, προβολή 
μαθησιακού περιεχομένου, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικής μάθησης.



Την 1η ημέρα της έκθεσης, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί διεθνής επιστημονική 
ημερίδα με θέμα «e-Learning for a better quality of life and social well being» με προσκεκλημένους 
καταξιωμένους ομιλητές. Η ημερίδα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Την 2η ημέρα της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις και 
συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά με την 
ηλεκτρονική μάθηση και την τεχνολογικά υποστηριζόμενη κατάρτιση και παρουσιάσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

Η θεματολογία των συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας θα αφορά: 
•  Αξιοποίησης των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών στη ψηφιακή τάξη 
•  Σχολική καινοτομία
• Χρηματοδοτήσεις έργων για υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης και η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων
•  Επαγγελματικά περιγράμματα και σχεδιασμός πιστοποιημένων προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης 
•  «Πράσινη» τεχνολογική υποδομή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
•  Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
•  Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων
•  Αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών στην επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού των 
επιχειρήσεων  
•  Learning 2.0: Εφαρμογές Web 2.0 (blogs and twitter, social networks, bookmarking κα) στην 
εκπαίδευση 
•  Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Διδασκαλία και την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
•  10 και 1 δωρεάν εργαλεία της Microsoft για πρωτοποριακή εκπαίδευση: Κατακτήστε την τάξη 
με δημιουργικό τρόπο
•  Neoset e-Learning: μια καινοτόμος δράση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

Χορηγοί της έκθεσης είναι:

Χρυσοί Χορηγοί:
INTEL Hellas και  CPI - Computer Peripherals International

Αργυροί Χορηγοί
ATC και ExpertOnES

Χάλκινοι Χορηγοί
‘Ομιλος ΔΟΜΗ – ICT Europe, Quicklessons και ‘Ομιλος ΑΠΟΨΗ

Χορηγός επικοινωνίας
IN.gr



Χορηγός Έντυπου Υλικού
DigitalProgress - Σμυρνιωτάκης

Χορηγός Tεχνολογικού Έξοπλισμού
HP - Hewlett Packard 

Χορηγός Διαδραστικών Πινάκων
CPI - Computer Peripherals International

Τέλος, σημαντική καινοτομία στη φετινή έκθεση είναι η διοργάνωση Τεχνολογικών - Επιχειρηματικών 
Συναντήσεων “e-Learning BusinessMatch 2010” σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλους του 
Enterprise Europe Network – Hellas. Επιχειρήσεις και οργανισμοί από Ελλάδα και εξωτερικό που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης θα έχουν ευκαιρίες 
δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών / τεχνολογικών συνεργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
το διήμερο 2 & 3 Οκτωβρίου 2010 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον εκθεσιακό χώρο της 
e-Learning Expo.

Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης Σάββατο και Κυριακή 
10:00-19:00. 

Λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
www.elearningexpo.gr

Οργάνωση έκθεσης               
ITisART.Ltd (Ιnteractive Technologies for ART & Education). Η ITisART εξειδικεύεται στην παροχή 
καινοτόμων ολοκληρωμένων Διαδραστικών Τεχνολογικών λύσεων κυρίως στους τομείς της 
Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning), των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (e-publishing), της Ψηφιακής 
Τέχνης (digital art) και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Διαχείριση – διοργάνωση έκθεσης 
Υπεύθυνος διοργάνωσης της έκθεσης κ. Πέτρος Γεωργιακάκης, Γεν. Διευθυντής ITisART,
petros@itisart.com.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης είναι ο κ. Συμεών Ρετάλης, Αν. καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, retal@unipi.gr 

Κρατήστε την ημερομηνία 2 & 3 Οκτωβρίου 2010 στην ατζέντα σας, και ετοιμαστείτε για μια 
διαφορετική εμπειρία στην e-Learning Expo.


