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Προς: τα µέλη και τους φίλους  

του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

 και Κοινωνικών Επιστηµών 

     

4ο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.  

 µε θέµα: 

«∆ηµοκρατία, δικαιώµατα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. 

Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» 

 

Ηράκλειο, 27 - 29 Απριλίου 2018 

 

2
η  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών ανακοινώνει στην 

επιστηµονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο ότι προγραµµατίζει την οργάνωση 

του 4ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε κεντρικό θέµα: 

 

«∆ηµοκρατία, δικαιώµατα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. 

Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» 

Ηράκλειο, 27 - 29 Απριλίου 2018 

 
Με το Συνέδριο αυτό στοχεύουµε στην αναζήτηση του λόγου (discourse) για τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς και τη λειτουργία τους στις σηµερινές κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονοµικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του παγκόσµιου και ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος. Στοχεύουµε επίσης στη διερεύνηση, την αποτύπωση και την καταγραφή των 

αλλαγών και των επιπτώσεων που έχει αυτός ο λόγος στην έρευνα, την εκπαίδευση και σε 

όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης. Το θέµα του 4
ου

 Συνεδρίου εστιάζει στον επιστηµονικό 

διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 

δράσης γενικότερα µέσα από την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: 

δηµοκρατία, δικαιώµατα και ανισότητες.  

Όπως επισηµαίνεται από πολλούς αναλυτές και ερευνητές, οι σύγχρονες κοινωνίες 

δέχονται πιέσεις και επιδράσεις κλιµακούµενης έντασης, πολυεστιακής προέλευσης και 

πολυεπίπεδης στόχευσης, σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσµούς, στην περίοδο 

της παγκοσµιότητας. Συνθήκες όπως οι πολιτικές λιτότητας, η µετανάστευση, οι προσφυγικές 



ροές, οι νέες µορφές ανισότητας και η παγκοσµιοποίηση δηµιουργούν ένα περιβάλλον 

πολύπλευρης κρίσης για τις κοινωνίες, τα άτοµα και τις συλλογικότητες, που αντιµετωπίζουν 

προκλήσεις, διακυβεύµατα και συγκρούσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο 

σχέσεων, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε µια κοινωνία, όπου τα άτοµα γίνονται όλο και 

πιο ευάλωτα, όλο και πιο «διαφανή» και ταυτόχρονα όλο και πιο «αόρατα». Ως εκ τούτου οι 

ρόλοι και οι ταυτότητες σε ατοµικό, συλλογικό και θεσµικό επίπεδο αναπλαισιώνονται υπό 

καθεστώς εποπτείας και διεθνούς διακυβέρνησης. 

Η επιστηµονική έρευνα και η εκπαίδευση υφίστανται ανατροπές και αµφισβητήσεις και 

επηρεάζονται άµεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες και στοχεύσεις, φανερές και 

αδήλωτες. Είναι γεγονός πως στις µέρες µας σε ένα µεγάλο βαθµό προβάλλεται η ανάγκη 

απεξάρτησής τους από τις έντονες ιδεολογικές φορτίσεις των περασµένων δεκαετιών. Ισχυρά, 

ωστόσο, είναι τα επιχειρήµατα όσων επισηµαίνουν τον κίνδυνο της υποβάθµισής τους µέσα 

από τεχνοκρατικού, εργαλειακού και διαχειριστικού τύπου πολιτικές, µεθοδεύσεις και 

στοχεύσεις. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και ευθυνών στη σφαίρα της ιδιωτικής δράσης, 

διαµορφώνει µια νέα πραγµατικότητα και µας αναγκάζει να ξαναδούµε περιεχόµενα και 

προοπτικές. 

Με βάση τα παραπάνω, το 4
ο
 ∆ιεθνές Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεµατικές 

ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.  

� ∆ηµοκρατία και δικαιώµατα  

- Ανθρώπινα δικαιώµατα παρελθόν, παρόν και µέλλον 

- Πολιτικές οντότητες, συµµετοχή και συλλογικότητα 

- Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσµοί 

- Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώµατα 

- Μέσα µαζικής ενηµέρωσης και δηµοκρατία 

- Πολιτική, πολιτειακή και δηµοκρατική παιδεία 

- Εξουσία, θεσµοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι 

- ∆ηµοκρατία και σχολικές πρακτικές 

- ∆ηµοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία 

- Κοινωνική κρίση και δηµοκρατία 

- Θρησκεία, τέχνη, πολιτισµός στον δηµόσιο χώρο και την εκπαίδευση  

� Κοινωνικές ανισότητες 
- Κρίση και κοινωνικές συνέπειες 

- Νέες διαστρωµατώσεις και κοινωνική κινητικότητα 

- Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύµατα 

- Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση  

- Ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, µειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση  

- Θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης  

- Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις 

- Μετάβαση – Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

- Τριτοβάθµια εκπαίδευση και αγορά εργασίας 

- Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες 

� Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτοµία 

- Πολιτικές και προσεγγίσεις στην έρευνα 

- Θετικές επιστήµες στην κοινωνία της γνώσης 

- Ανθρωπιστικές επιστήµες στην εποχή της παγκοσµιοποίησης 

- Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις 

- Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρµογές  

- Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  

- Νέες τεχνολογίες, καινοτόµες δράσεις 

- ∆ιδακτικά πακέτα και µέθοδοι διδασκαλίας 

- Αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά εγχειρίδια  



 

Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018, στο  Ηράκλειο Κρήτης.   

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

� Ερευνητές 

� Επιστήµονες 

� Μελετητές 

� Στελέχη της εκπαίδευσης 

� Σχολικούς Συµβούλους 

� Εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων 

� Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς φοιτητές 

� ∆ιδάκτορες 

� Κάθε ενδιαφερόµενο που θέλει να συµβάλλει µε ένα γόνιµο προβληµατισµό σε 

σχέση µε το κεντρικό θέµα και τις θεµατικές  του συνεδρίου. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

� Εισηγήσεις 

� Θεµατικά συµπόσια  

� Αναρτηµένες ανακοινώσεις  POSTER (Συµµετοχή και από απόσταση) 

� Εργαστήρια 

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστηµονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, 

διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισµικού κ.ά. 

που σχετίζονται µε το κεντρικό θέµα και τις θεµατικές περιοχές του συνεδρίου.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη  υποβολής περιλήψεων: 15 Σεµπτεβρίου  2017 

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 ∆εκεµβρίου 2017 

Ενηµέρωση αποδοχής περιλήψεων και συµµετοχή στο συνέδριο: έως 10 Ιανουαρίου 2018 

 

Όσοι και όσες επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο συνέδριο ως εισηγητές – µε εισήγηση ή 

αναρτηµένη ανακοίνωση, σε εργαστήριο ή θεµατικό συµπόσιο – πρέπει να αποστείλετε 

περίληψη της εργασίας σας µέσω της ιστοσελίδας iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι 

απαιτούµενες οδηγίες. Το κείµενο της περίληψης πρέπει να είναι µέχρι 300 λέξεις, και να 

συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισµό του είδους της εργασίας 

και το θεµατικό άξονα που ανήκει. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν µπορεί να συµµετέχει σε πάνω από δύο 

συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.  

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2018. 

 

Το κόστος συµµετοχής µε εισήγηση – ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 50 ευρώ για κάθε 

εισηγητή από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, βεβαίωση εισηγητή, το 

ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου, καφές κατά τα 

διαλείµµατα.  

Το κόστος παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ από 

το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, 

βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείµµατα. Οι ηµεροµηνίες για την 



καταβολή της συµµετοχής θα ανακοινωθούν στη 3
η
 ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα 

καταβάλουν το οφειλόµενο ποσό µετά την έγκριση της περίληψής τους.  

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα 

παρουσιαστούν.  

Συγκεκριµένα: 

� Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή 

� Έπαινος πρωτότυπης εργασίας µεταπτυχιακού φοιτητή 

� Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης 

Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε επιστηµονικό 

πεδίο. 

Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, να υποβάλλουν κείµενο 

περίληψης, καθώς επίσης ολόκληρο το κείµενο της εισήγησής τους, µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 

2017, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από την επιτροπή. Η επιλογή των 

εργασιών που θα βραβευτούν θα γίνει µε µοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέµατος, της 

µεθόδου, του περιεχοµένου και των συµπερασµάτων της εργασίας, η οποία θα αποτιµηθεί 

από Επιστηµονική Επιτροπή. Παρακαλούµε να δώσετε ιδιαίτερη έµφαση στις οδηγίες 

συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής, βράβευσης και δηµοσίευσης της εργασίας 

σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: iake.weebly.com. 

Η απονοµή των επαίνων και των διακρίσεων θα γίνει στην τελετή λήξης του συνεδρίου. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προγραµµατίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων  και 

εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα µνηµεία της πόλης του Ηρακλείου, Κρητική παραδοσιακή 

βραδιά, εκδροµική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριµία, 

την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους. 

1
η
 παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση των συνέδρων και των συνοδών τους στα µνηµεία της 

πόλης  του Ηρακλείου. 

2
η
 παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριµίας µε τη µουσική και τη 

γαστρονοµία της Κρήτης. 

3
η
 παράλληλη εκδήλωση: Ηµερήσια εκδροµή στο Θαλασσόκοσµο- Μάλια – Άγιο Νικόλαο- 

Ελούντα- Σπιναλόγκα – Πλάκα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαµονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην 

ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: iake.weebly.com 

Με φιλικούς χαιρετισµούς  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 

   Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    

 

 

 

ΕΛΕΝΗ Π. ΜΑΡΑΚΗ 

         MSc, PhD 

Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

  ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑ∆ΙΑΝΑΚΗ 

MSc, PhD 


