
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης:  

Γνωστικά τείχη, εκλαΐκευση, προκλήσεις & διαχείριση 

13-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 

 

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Επιστημολογίας στις 13-15 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Καβάλας, με γενικό θέμα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης, γνωστικά τείχη, εκλαΐκευση, προκλήσεις & 

διαχείριση. Η πρωτόγνωρη εξέλιξη όλων των επιστημονικών περιοχών και η ταχύτητα της έρευνας 

σε όλους τους τομείς, καθώς και η εξίσου πρωτόγνωρη για τα ιστορικά δεδομένα καθολική σχεδόν 

προσβασιμότητα σε εύρος αξιόπιστης και μη πληροφορίας μέσω της τεχνολογικής προόδου είναι 

μια πραγματικότητα που παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις. Σε συνέχεια του 1ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Επιστημολογίας, τον Μάιο του 2015, με θέμα Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης, 

όπου εξετάστηκε το φαινόμενο και προοπτικές διαχείρισης του κατακερματισμού των γνωστικών 

περιοχών και του ερευνητικού απομονωτισμού, το παρόν συνέδριο εξετάζει περαιτέρω 

κατευθύνσεις για βέλτιστη διαχείριση της παρούσας κατάστασης, με προσανατολισμό προς τη 

διδακτική των επιστημών, με νεότερες και παλαιότερες μεθόδους αποτελεσματικής, μη βίαιης 

επιστημονικής ενημέρωσης, καλλιέργειας εσωτερικού κινήτρου και ερευνητικής εγρήγορσης σε όλες 

τις βαθμίδες και τα είδη της εκπαίδευσης, προς αντιμετώπιση της κοινωνικά ανεπιθύμητης 

προοπτικής διευρυμένης γνωσιακής πόλωσης στην εγχώρια γλωσσική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσκαλούνται εισηγήσεις που να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία: 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
• Η έννοια και το διδακτό της αρετής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία  
• Επιστημολογία, διδακτική και διαλεκτική 
• Διδακτική των θετικών επιστημών 
• Διδακτική των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών 
• Διδακτική των φυσικών γλωσσών  
• Θεωρία του σχολείου, σκοποί της διδασκαλίας, προγράμματα σπουδών και αξιολόγηση  
• Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού 
• Διδακτική και μαθησιακές δυσκολίες 
• Ο ρόλος του αρχαιοελληνικού σκεπτικισμού στην ερευνητική εγρήγορση και τη φιλομάθεια  
• Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: οι βιολογικές βάσεις της μάθησης 
• Νέες τεχνολογίες, σοβαρά παιχνίδια (serious games) και διαδίκτυο 
• Μέθοδοι συνεργατικής μάθησης (collaborative learning)  
• Προκλήσεις και διαχείριση στην κινητικότητα της γνώσης εντός και μεταξύ των 

επιστημονικών περιοχών 
• Διδακτική της πολιτικής τέχνης, η πολιτική ως πρώτη των επιστημών στον αρχαιοελληνικό 

στοχασμό 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

Μαρία Ζαφρανά, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση ή με αφίσα/πόστερ 

θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 30/6/2017 σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο 

μορφές (επώνυμη και ανώνυμη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση philosophia.ancilla@gmail.com. 

Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 31/7/2017. Τα κείμενα 

των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση 400-500 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία) και να 

αποσταλούν σε μορφή word ή pdf στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Το ανώνυμο αρχείο δεν 

πρέπει να περιέχει αυτοαναφορές στο κείμενο ή τη βιβλιογραφία (βλ. λεπτομέρειες στη συνέχεια). 

Για τις προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα διατεθούν 20 λεπτά παρουσίασης, 

ενώ είναι δυνατή και η παρουσίαση με αφίσα/πόστερ. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να 

συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:   

Είδος παρουσίασης: Στην αρχή της περίληψης παρακαλούμε να διευκρινίζεται αν είναι επιθυμητή 

η συμμετοχή (α) με προφορική ανακοίνωση, (β) με πόστερ ή (γ) χωρίς προτίμηση. 

 γραμματοσειρά: Palatino Linotype 11pt   

 αριθμός λέξεων: μέχρι 500 χωρίς τη βιβλιογραφία 

για το επώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας 

(προαιρετικά), ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)  

για το ανώνυμο αρχείο: θεματική περιοχή, τίτλος   
 

Όλοι οι σύνεδροι-εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άρθρο για πρακτικά του 

συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρακτικά θα δοθούν κατά τις ημέρες του συνεδρίου. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   

Η συμμετοχή είναι 20 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο), 

για πολυτέκνους, ανέργους (κάρτα ανεργίας) και μέλη του συλλόγου στα 15 €.  Η προεγγραφή στο 

συνέδριο έχει μειωμένο κόστος (γενική συμμετοχή: 10 €), η προθεσμία είναι μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 

2017. Η καταβολή του αντίστοιχου ποσού μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 

του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» (Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός 

λογαριασμού 5245-060227-986). 
 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Βασικός χώρος του συνεδρίου είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Οι λοιποί χώροι και ειδικότερες 

πληροφορίες θα ανακοινωθούν μαζί με το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Για υποβολή περίληψης (προθεσμία): 30 Ιουνίου 2017 

Ενημέρωση αποδοχής μέχρι: 31 Ιουλίου 2017 

Προεγγραφή με μειωμένο κόστος (προθεσμία): 23 Σεπτεμβρίου 2017 

Ημέρες συνεδρίου (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή): 13-15 Οκτωβρίου 2017 

Υποβολή άρθρου για τα πρακτικά (προθεσμία): 21 Ιανουαρίου 2018 

*ενημερώνουμε ότι τα πρακτικά των συνεδρίων δημοσιεύονται σε βάση διετίας 
 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλ:                  6946-522-288, 6948-210-296 E-mail:            philosophia.ancilla@gmail.com 

Ταχ. Διευθ.:   7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403   Ιστοσελίδα:  synathena.gr      
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα, Ομ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΑΠΘ 

Βαβούρας, Ηλίας, Δρ. Φιλοσοφίας-Συγγραφέας 

Βασιλειάδου, Βασιλική, Μαθηματικός, Μπτ. Παιδαγωγικής 

Βουγιουκλής, Θωμάς, Ομ. Καθηγητής Μαθηματικών, ΔΠΘ  

Καϊάφα, Ιωάννα, Υπ. Δρ. Διδακτικής των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας 

Καμπάκη-Βουγιουκλή, Πηνελόπη, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ΔΠΘ 

Καραμπατζάκη, Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Κατσαρού, Κωνσταντίνα, Θεολόγος, Υπ. Δρ. Θεολογίας, ΑΠΘ 

Μακρής, Σπύρος, Επ. Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οικονόμου, Γιώργος Ν., Δρ. Φιλοσοφίας-Συγγραφέας 

Παπανίκου, Μαρία, Δρ. Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Greenwich, Λονδίνο  

Παύλος, Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, ΔΠΘ 

Ρούμπος, Γιώργος, Δρ. Φυσικής Πανεπιστημίου Stanford, Μηχανικός Λογισμικού της Google 

Σακονίδης, Χαράλαμπος, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, ΔΠΘ  

Σάλτας, Βασίλειος, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, ΤΕΙ ΑΜΘ, ΤΕΙ ΚΜ 

Σάτσιου, Άννα, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Δρ. Μηχανικών Η/Υ και Μηχανικών Δικτύων 

Σταύρου-Σηφάκη, Μελίτα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΑΠΘ 

Στογιαννίδης, Θανάσης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολ. Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας 

ΜτΘ, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ 

Χατζοπούλου, Κατερίνα, Δρ. Γλωσσολογίας, Μτδρ Ερευνήτρια ΑΠΘ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Κατερίνα Χατζοπούλου (Πρόεδρος) 

Κωνσταντίνα Κατσαρού (Αντιπρόεδρος) 

Στέλλα Βλάχου (Γραμματέας) 

Σταματίνα Αναγνώστου (Ταμίας) 

Βασιλική Βασιλειάδου (Φιλοσοφία Αιρετών) 

Μαρία Τέλλια (Φιλοσοφία Παιδιών-Εφήβων) 

Ελένη Χατζάτογλου (Δημοσίων Σχέσεων & ΜΜΕ) 


