
  

 

 

4ο Διεθνές Σσνέδριο ΙΑΚΕ 

Ηράκλειο 27-29 Απριλίοσ 2018 

"Δημοκραηία, δικαιώμαηα και ανιζόηηηες ζηην εποτή ηης κρίζης. 

Προκλήζεις ζηον τώρο ηης έρεσνας και ηης εκπαίδεσζης" 

3
ο
 Γενικό Λύκειο Ηρακλείοσ  

Τετνηηή νοημοζύνη: η πρόκληζη ηης εποτής μας 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε λα αζρνιεζνύκε κε απηό ην ζέκα είλαη όηη απνηειεί 

έλαλ ζύγρξνλν επηζηεκνληθό ηνκέα, ηνλ νπνίν απιώο ζίγνπλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ, ηεο Βηνινγίαο, ηωλ Η/Τ, ηωλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο 

Φηινζνθίαο. Ήηαλ γηα καο πξόθιεζε γηα πξνβιεκαηηζκό πάλω ζηα εζηθά δηιήκκαηα 

πνπ απνξξένπλ από ηελ πνιπεπίπεδε εθαξκνγή ηεο Σ.Ν. ζηνλ θόζκν καο. Η 

παξνπζίαζε από εκάο, ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ, επηρεηξεί κία απιή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο θαη ηωλ ρξήζεωλ ηεο Σ.Ν. θαη νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο 

ζεηξάο εξωηεκάηωλ. Αξρηθά ζα ζαο κνηξαζηεί έλα εξωηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ην 

ζέκα. ηε ζπλέρεηα νη ζπκκαζεηέο καο ρωξηζκέλνη ζε νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ην 

ζέκα κέζα από δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο. ην ηέινο ζα 

ζαο κνηξαζηεί έλα δεύηεξν εξωηεκαηνιόγην πξνζαξκνζκέλν ζηηο νκηιίεο ηωλ 

ζπκκαζεηώλ καο.  

Ονόμαηα ζσμμεηετόνηων: Αλαζηαζάθεο Α., Αληωλαθάθεο Α., Ακαλαηίδεο Κ., 

Απνζηνιάθεο Θ., Αγγνπξηδάθε Δ., Κηθεξάθε Α., Κεθαινγηάλλε ., Λακπξνπνύινπ 

Ι., Λνπινύδε Μ., Μαθξάθε Β., Μπαιηδάθε Μ., Μπεξηαρά Κ., Μπνηζάη Δ., Παπιίδε 

Ν., Πεξάθε Θ., Πιεπξίδεο Κ., Πξηληαλάθεο Υ., αλνπδάθεο Μ., ηθαιηάο Π., 

ηεθαλάθε Ι., Σακηωιάθε Μ., Σζάκπνπξαο Κ., Καθαλδξήο Ι., Κνμαξάθε Δ.,Κνπβίδε 

Ν., Κνξλαξάθε Μ. 

Καλλιηετνική επιμέλεια: Αγγνπξηδάθε Δ., Κεθαινγηάλλε ., Λνπινύδε Μ., 

Μαθξάθε Β. 

Σσνηονιζηές: Βειεβαζάθε Ρ., Μπνπξαληά Κ., Νηθνιηδάθε Λ., Υαξακήο Κ., 

Υξηζηνθνξάηνπ Σ. 

Εσταριζηίες: Δπραξηζηνύκε ηνλ δηεπζπληή ηνπ 3
νπ

 ΓΔΛ θ. Αιεμάθε Δκκαλνπήι γηα 

ηε ζεξκή ππνζηήξημή ηνπ, ηνλ ύιινγν Γηδαζθόληωλ ηνπ 3
νπ

 ΓΔΛ γηα ηελ πξόζπκε 

βνήζεηά ηνπ, ηνλ ύιινγν Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ 3
νπ

 ΓΔΛ γηα ηε ζηαζεξή 

παξνπζία ηνπ, ηελ θ. Πνϊξάδε Παλαγηώηα, Δξεπλήηξηα θαη Γηεπζύληξηα Δξεπλώλ ζην 

ΙΣΔ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο ζπλδξνκή θαη ηελ Μαπξαληωλάθε Δπαγγειία, 

θνηηήηξηα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ ηερληθή ηεο 

ζπκπαξάζηαζε.  

 


