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1
η  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς τα µέλη και τους φίλους  

του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών  

 

Θέµα: Προκήρυξη 2
ου

 Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε διεθνή 

συµµετοχή µε θέµα «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. 

Η παιδεία και ο πολιτισµός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης» 

 

Μετά την πολύπλευρη επιτυχία του 1
ου

 Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε θέµα 

«Το σύγχρονο σχολείο µέσα από το πρίσµα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστηµών: Από τη θεωρία στην καθηµερινή πρακτική», που πραγµατοποιήθηκε . στο 

Ηράκλειο της Κρήτης στις 24-26 Απριλίου 2015, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστηµών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στην επιστηµονική 

κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο ότι προγραµµατίζει την οργάνωση του  

2ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή µε θέµα: 

«Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση.  

Η παιδεία και ο πολιτισµός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης» 

 



Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2016 στο  Ηράκλειο 

Κρήτης σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Στο Συνέδριο µπορούν να συµµετέχουν ερευνητές, επιστήµονες, στελέχη της 

αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, µελετητές σε θέµατα ανάπτυξης, 

σχεδιασµού, καινοτοµίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόµενοι 

στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Συνέδριο είναι επίσης 

ανοικτό για κάθε ενδιαφερόµενο που θέλει να συµβάλλει σε ένα γόνιµο προβληµατισµό σε 

σχέση µε το θέµα του Συνεδρίου. 

Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρον διάλογος γύρω από 

τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρεµβαίνει και να αναπτύσσει 

πολιτικές που να απαντούν στα σύγχρονα προβλήµατα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. 

Νέοι θεσµοί και δοµές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής, της ∆ια 

Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν δηµιουργηθεί σε πολλούς δήµους και 

περιφερειακές ενότητες, ενώ αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το ζήτηµα της σύνδεσης της 

τυπικής εκπαίδευσης µε την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.  

Με βάση τα παραπάνω σκοπός του Συνεδρίου είναι: 

• η συµβολή στον επιστηµονικό διάλογο αναφορικά µε το ρόλο και το περιεχόµενο της 

αυτοδιοίκησης 

• η διατύπωση προτάσεων για το νέο ρόλο και τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις 

σηµερινές κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης. 

• η διερεύνηση και ανάδειξη προτάσεων γύρω από τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε τις δοµές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

• η προβολή ερευνητικών εργασιών και δεδοµένων 

•  η ανίχνευση διαδικασιών, µεθόδων και µέσων που θα υποστήριζαν µια επωφελή για την 

κοινωνία συνεργατική αλληλεπίδραση των δύο θεσµών 

• η υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας µε τη 

συνεργασία φορέων και οργανωµένων οµάδων της τοπικής κοινωνίας 

• η εύρεση µιας προοδευτικής στρατηγικής για την εκπαίδευση που να προάγει µε 

ποιοτικό τρόπο το διάλογο, τη συµµετοχή, την καινοτοµία και την παιδαγωγική 

ελευθερία. 

• η ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη και συµπαράσταση 

στον παιδευτικό ρόλο του σχολείου, µε τη συµβολή της στην κάλυψη της υλικοτεχνικής 

υποδοµής και των άρτια, αισθητικά, σχολικών κτηρίων. 



• η αναζήτηση των θεσµικών υποχρεώσεων των ∆ήµων απέναντι στα ζητήµατα της 

παιδείας. 

 

 Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει: 

 α. Εισηγήσεις 

β. Θεµατικά συµπόσια  

γ. Αναρτηµένες ανακοινώσεις  

δ. Εργαστήρια  

 

Οι συνεδρίες που θα πραγµατοποιηθούν θα αφορούν σε θέµατα όπως: 

• Περιφερειακή ∆ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση 

• Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση 

• Συνταγµατικό πλαίσιο του θεσµού της Αυτοδιοίκησης 

• Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση 

• Φορείς πολιτισµού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δοµές της αυτοδιοίκησης 

• Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές παρεµβάσεις  

• Σχολικά προγράµµατα και τοπική κοινωνία 

• Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

• Καινοτοµία και Νέες Τεχνολογίες  

• Σύγχρονες προσεγγίσεις της ∆ια Βίου Μάθησης 

• Καινοτόµες δράσεις για την πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη  

• Εκπαιδευτικές πολιτικές µε αναφορά στην αυτοδιοίκηση 

• Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση  

• Ψηφιακά προγράµµατα και έξυπνες πόλεις  

• Εκπαίδευση, οικονοµία και επιχειρηµατικότητα 

• Θρησκευτικός πολιτισµός, εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση 

• Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη 

• Εκπαιδευτικές δοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, 

∆ια Βίου Μάθηση κ.λπ.) 

• Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες 

• Μετανάστευση, διαπολιτισµική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση 

• Ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και προσβασιµότητα 

• Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας µε την τοπική 

κοινωνία 



• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων και ο ρόλος τους στην εύρυθµη λειτουργία της 

σχολικής κοινότητας 

• Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές υποδοµές 

• Θέµατα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών Επιτροπών 

Όσοι και όσες επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο Συνέδριο µε εισήγηση, θεµατικό 

συµπόσιο, αναρτηµένη ανακοίνωση ή εργαστήριο θα πρέπει να αποστείλετε περίληψη της 

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

οδηγίες. Το κείµενο της περίληψης θα είναι µέχρι 300 λέξεις, και σύµφωνο µε το "∆ελτίο 

υποβολής περίληψης"  που επισυνάπτεται, το αργότερο έως τις 20 ∆εκεµβρίου 

2015 προκειµένου να υποβληθεί σε κρίση από την Επιστηµονική Επιτροπή. 

Το όνοµα του αρχείου που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι της µορφής: 

ΕΠΙΘΕΤΑ_ΙΑΚΕ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ  πχ  ΝΙΚΟΛΗ_∆ΡΟΥΤΣΟΥ_ΙΑΚΕ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η περίληψη πρέπει να περιλαµβάνει:  

- Τον τίτλο της εισήγησης, αναρτηµένης ανακοίνωσης, θεµατικού συµποσίου ή 

εργαστηρίου. 

- Το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα, την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, 

τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και τον τίτλο του θεµατικού άξονα που εντάσσεται η εργασία. 

Τα στοιχεία αυτά θα συµπληρωθούν στη φόρµα του ∆ελτίου Περίληψης. Στην περίπτωση 

που οι εισηγητές είναι περισσότεροι του ενός/µιας, θα σηµειώνεται µε αστερίσκο το 

ονοµατεπώνυµο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία. 

Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί µε πεζά (γραµµατοσειρά Times New Roman 12). Τα 

ονόµατα των εισηγητών, η ιδιότητα, η ταχυδροµική και η ηλεκτρονική διεύθυνση να 

αναγράφονται µε πεζά πλάγια γράµµατα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση 

(γραµµατοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόµατα των εισηγητών να προηγούνται των 

επωνύµων τους. Το κείµενο της περίληψης να γραφεί σε µονό διάστηµα, χωρίς επιπλέον 

διάστηµα µεταξύ των παραγράφων (γραµµατοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς 

εσοχές. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν συντοµογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη 

φορά ολογράφως.  

Η περίληψη θα πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες, ώστε να δώσει στον 

αναγνώστη πλήρη εικόνα για τα πεδία που πραγµατεύεται το άρθρο και να περιλαµβάνει τα 

εξής: στόχους, σχεδιασµό, µεθοδολογία, προσέγγιση, αποτελέσµατα, συµπεράσµατα και 

συµβολή του άρθρου. Η περίληψη δεν αποτελεί εισαγωγή στο θέµα, παρέχει επαρκείς 

πληροφορίες, ώστε να υπενθυµίζει στον αναγνώστη το αντικείµενο του άρθρου. Θα πρέπει να 

αποφεύγεται η παράθεση αναφορών στην περίληψη. 

Περιλήψεις εργασιών χωρίς τις αναφερόµενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές 

για ανακοίνωση και δηµοσίευση.  



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

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

δε θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις µε πάνω από τρεις εισηγητές.  

Εφόσον η περίληψη εγκριθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή, το πλήρες κείµενο 

θα πρέπει να σταλεί ως τις 28 Φεβρουαρίου 2016, ώστε να συµπεριληφθεί στα πρακτικά 

του συνεδρίου.  

Η συµµετοχή µε εισήγηση – ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 

Ευρώ για κάθε εισηγητή και σε αυτήν περιλαµβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, το βιβλίο 

περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείµµατα.  

Η απλή παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 Ευρώ και σε 

αυτήν περιλαµβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, 

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

καταβολή της συµµετοχής θα ανακοινωθούν σε επόµενη ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα 

καταβάλουν το οφειλόµενο ποσό µετά την έγκριση της περίληψής τους. Η αποδοχή ή όχι 

της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2016.  

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 

 



 

∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

για το 2
ο
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ του 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,  

Ηράκλειο,  1-3 Απριλίου 2016 

 

 «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. 

Η παιδεία και ο πολιτισµός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος:  

Όνοµα Επώνυµο, Ιδιότητα, Ταχ. ∆ιεύθυνση, email, Τηλέφωνα  

 

Εισήγηση – Αναρτηµένη Ανακοίνωση – Εργαστήριο – Θεµατικό Συµπόσιο 

(διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει) 

Θεµατικός άξονας: 

 

Περίληψη (300 λέξεις): 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, αφού  συµβουλευτείτε τις Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων 

που περιλαµβάνονται στην Ανακοίνωση του Συνεδρίου 

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να φέρει αστερίσκο δίπλα 

στο επώνυµό του (*) 


