Διεθνές Συνέδριο της ISCAR
Η ISCAR υποστηρίζει την οργάνωση ενός διεθνούς
συνεδρίου κάθε τρία χρόνια για την παρουσίαση
ερευνητικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στα
ενδιαφέροντά της. Το πρώτο συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στη Seville της Ισπανίας, µεταξύ 20-25
Σεπτέµβρη του 2005. To δεύτερο συνέδριο έγινε στην
La Jolla, San Diego των Ηνωµένων Πολιτειών, µεταξύ
9-13 Σεπτέµβρη του 2008. Και το τρίτο έχει
προγραµµαστεί να γίνει στη Ρώµη το 2011.

Επικοινωνία µεταξύ µελών της ISCAR
• Ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο στέλνεται ηλεκτρονικά σε
όλα τα µέλη σε τακτά διαστήµατα στην διάρκεια του
έτους.
• Τοπικές ενώσεις της ISCAR έχουν ορνανωθεί σε όλο
τον κόσµο. ‘Eχουν τη δική τους ιστοσελίδα και σε
µερικές περιπτώσεις οργανώνουν συνέδρια, σεµινάρια
για διδακτορικούς φοιτητές και άλλες σχετικές
δραστηριότητες.
• Τέτοιες ενώσεις µε εξειδικευµένα ενδιαφέροντα
µπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.iscar.org/section/
• Ένας ιστότοπος βρίσκεται σε εξέλιξη στη διεύθυνση:
http://www.iscar.org

Εγγραφή µελών στην ISCAR
H
ΙSCAR
καλωσορίζει
ερευνητές/-τριες
που
ενδιαφέρονται για την εννοιολογική εστίαση της ένωσης
σε θεωρητική και εµπειρική έρευνα σε τοµείς που
αφορούν κοινωνικές, πολιτισµικές και ιστορικές
διαστάσεις των ανθρώπινων πρακτικών. Σήµερα, η
ISCAR απαρτίζεται από µέλη προερχόµενα από ένα
ευρύ πεδίο επιστηµών που εστιάζουν στη µελέτη της

ανθρώπινης δραστηριότητας και των κοινωνικών
πρακτικών, όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η
φιλοσοφία, η ιστορία, η κοινωνιολογία,
η
γλωσσολογία, η ανθρωπολογία, η έρευνα εργασίας
(work research), οι επιστήµες υπολογιστών, τα
συστήµατα πληροφορικής, η διαχείριση γνώσης, η
κλινική νευροψυχολογία και αποκατάσταση, η
επαγγελµατική θεραπεία, η εγκληµατολογία, και η
κοινωνική εργασία.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.iscar.org και
εγγραφείτε άµεσα!

Ιnternational Society for Cultural and
Activity Research
Στόχοι

Πλεονεκτήµατα µελών της ISCAR
H ISCAR προσφέρει µία σειρά από πλεονεκτήµατα
στα µέλη της: εκπτώσεις σε συνδροµές για
επιστηµονικά περιοδικά όπως: Mind, Culture, and
Activity, Culture and Psychology, CulturalHistorical Psychology, Critical Practice StudiesOutlines, Nordiske Udkast, Ethos, and Journal of
Intercultural Communication Research.
Eπίσης, εκπτώσεις σε βιβλία που εκδίδονται από
τους ακόλουθους εκδοτικούς οίκους: Αarhus
University Press, Cambridge University Press,
Lehmanns Media. Ακόµη διασφαλίζει µειωµένη
συνδροµή για συµµετοχή στο τριετές συνέδριο της
ISCAR.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι η ISCAR, µέσω
του ενηµερωτικού φυλλαδίου και των επιµέρους
τοµέων της, προσφέρει στα µέλη της πληροφορίες
για εκδηλώσεις, επίκαιρη ενηµέρωση για τις νέες
εξελίξεις, και δηµιουργεί το πλαίσιο για να έρθουν
σε επαφή συνάδελφοι/-ισσες µε παρόµοια
ενδιαφέροντα.

Η Διεθνής Ένωση για την Πολιτισµική Έρευνα και
την
Έρευνα
της
Δραστηριότητας
ISCAR
(International Society for Cultural & Activity
Research) αποτελεί έναν επιστηµονικό οργανισµό
που στοχεύει:
• στην ανάπτυξη της διεπιστηµονικής θεωρητικής
και εµπειρικής έρευνας που αφορά στη µελέτη
κοινωνικών,
πολιτισµικών
και
ιστορικών
διαστάσεων των ανθρώπινων πρακτικών.
• στην προώθηση του επιστηµονικού διαλόγου και
της ερευνητικής συνεργασίας µεταξύ των µελών της.

Κύριοι θεµατικοί άξονες
Τα πρώτα βήµατα
Η ISCAR ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002, ύστερα από
την απόφαση της συνένωσης δύο οργανισµών -του
ISCRAT (International Society for Cultural Research
and Activity Theory) και του Conference for
Sociocultural Research – οι οποίοι ήταν
προσανατολισµένοι
στην
υποστήριξη
της
επιστηµονικής επικοινωνίας γύρω από διάφορα
ζητήµατα που έθεταν η κοινωνικοπολιτισµική και η
πολιτισµικο-ιστορική προσέγγιση, καθώς και η

θεωρία της δραστηριότητας. Αυτοί οι δύο οργανισµοί
αναδύθηκαν µέσω συναντήσεων και δραστηριοτήτων
που είχαν ξεκινήσει ανεξάρτητα στις αρχές του 1980 και
οι οποίες στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σε τετραετή
συνέδρια (πέντε συνέδρια της ISCRAT µεταξύ 19862002, και τρία συνέδρια για την Κοινονικοπολιτισµική
Έρευνα µεταξύ 1992-2000) – µε συµµετοχή ερευνητών
και από τις πέντε ηπείρους.

εννοιοποιούνται ως ιστορικά και συλλογικά
αναπτυσσόµενες µέσα απο την διαµεσολάβηση της
χρήσης εργαλείων και συµβόλων, τα οποία
κατασκευάζονται ακριβώς µέσα από τη συµµετοχή
σε αυτές τις πρακτικές. Οι ερευνητικές αυτές
προσπάθειες επικεντρώνουν την προσοχή τους τόσο
σε ατοµικές όσο και σε συλλογικές όψεις αυτών
των διαδικασιών.

Η ISCAR στοχεύει στην αναγνώριση και στον σεβασµό
αυτών των διαφορετικών καταβολών και ενδιαφερόντων
και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην δηµιουργία των
συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την έκφρασή τους
εντός της Ένωσης.

Θεµατικές σε εξέλιξη

Κεντρικό πλαίσιο αναφοράς
Ιστορικά, το κεντρικό πλαίσιο αναφοράς το οποίο
συνένωσε ερευνητές/-τριες από διαφορετικές επιστήµες
στην ISCAR συγκροτήθηκε µέσα από το ενδιαφέρον για
τη µελέτη των ψυχολογικά προσανατολισµένων
θεωρητικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν στις
δεκαετίες του 1920 και 1930 από ερευνητές όπως ο L.S.
Vygotsky, A.N. Leontiev, A.R. Luria, M.M. Bakhtin and
S.L. Rubinshtein. Η διεθνής κοινότητα έστρεψε την
προσοχή της σε αυτές τις προσεγγίσεις µόλις στη
δεκαετία του 1960 µέσα από την εργασία ερευνητών
από το χώρο της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της
γλωσσολογίας.
Βαθµιαία,
ερευνητές/-τριες
από
διάφορους επιστηµονικούς κλάδους των κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστηµών, καθώς και της φιλοσοφίας
άρχισαν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη
µελέτη των συλλογικών πρακτικών
Κοινό σηµείο αναφοράς
Ένα κοινό σηµείο αναφοράς το οποίο συναντάται σε
πολλές, αν όχι σε όλες, τις ερευνητικές δράσεις που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ISCAR είναι η εστίαση
στη µελέτη συγκεκριµένων πολιτισµικών πρακτικών
και/ή στη γένεση και ανάπτυξη των νοητικών
διαδιακασιών. Αυτές οι πρακτικές και οι διαδικασίες

Μια σηµαντική θεµατική σε εξέλιξη στο πλαίσιο
της ανανέωσης της θεωρητικής παράδοσης είναι η
σχέση µεταξύ θεωρίας και πράξης. Το ενδιαφέρον
για αυτό το ζήτηµα εκκινεί από µια βασική
θεωρητική αρχή η οποία υποστηρίζει ότι οι
ερευνητικές κατευθύνσεις που αναπτύσσονται
πρέπει να συνεισφέρουν στην βελτίωση των
κοινωνικών πρακτικών. Εκκινεί επίσης από την
επιστηµολογική θέση ότι οι ψυχολογικάπροσανατολισµένες
θεωρίες
πρέπει
να
αναπτύσσονται λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τους
τις πρακτικές στις οποίες εµπλέκονται τα άτοµα.
Επίσης, µια φιλοδοξία κοινή σε πολλές ερευνητικές
µελέτες, είναι η διασύνδεση της µικροανάλυσης
συγκεκριµένων πρακτικών µε βασικούς κοινωνικοιστορικούς θεωρητικούς προβληµατισµούς.
Ένα ακόµη ενδιαφέρον ορισµένων µελών της
ISCAR είναι η διερεύνηση κύριων φιλοσοφικών
παραδόσεων στις οποίες η εδράζεται η ιστορικο-πολιτισµική προσέγγιση της µελέτης των
διαφορετικών πρακτικών. Αυτές περιλαµβάνουν τη
διαλεκτική λογική και τον ιστορικό υλισµό των
Hegel και Μarx στους οποίους στράφηκαν αρχικά
οι κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, πολλά µέλη της Ένωσης µελετούν έννοιες,
αρχές, και µεθόδους οι οποίες ανήκουν σε
φιλοσοφικές παραδόσεις όπως ο πραγµατισµός, η

αφηγηµατική προσέγγιση, ο µεταδοµισµός και ο
υπαρξισµός.
Είναι εποµένως σαφές ότι τα ενδιαφέροντα των
µελών της ISCAR σήµερα αναδεικνύουν την ύπαρξη
µιας µεγάλης ποικιλίας θεωρητικών, πρακτικών και
φιλοσοφικών ζητηµάτων.
Μερικά θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος
περιλαµβάνουν:
• Συνθήκες και πλαίσια µάθησης εντός και εκτός
των εκπαιδευτικών θεσµών
• Η σχεδίαση και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων
που αφορούν την εργασία και τις εκπαιδευτικές
πρακτικές
• Οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά πρακτικών
εργασίας και/ή ο µετασχηµατισµός τους και η
ανάπτυξή τους
• Μορφές
συµµετοχής

συλλογικότητας,

• Πολιτισµική
ετερότητα
εγκλεισµού/ αποκλεισµού
• Διαµόρφωση
πλαίσια

ταυτότητας

κοινότητας
και
σε

και

διαδικασίες

πολυπολιτισµικά

• Παιδικό παιχνίδι και µετάβαση στο σχολείο
• Συνθήκες και περιεχόµενο εκπαίδευσης και
διδασκαλίας
σε
πολυπολιτισµικές
οµάδες
(πολιτισµικές µειονότητες, µη-τυπική σωµατική και
ψυχολογική ανάπτυξη) σε διάφορα γνωστικά
αντικείµενα
• Ο ρόλος της επικοινωνίας και του διαλόγου για τη
διαµόρφωση της έκφρασης εννοιών στην εργασία,
στο παιχνίδι, στην οικογένεια και στο σχολείο
• Η σχέση µεταξύ εαυτού, και
πολιτισµού σε ιστορική προοπτική

• Η συλλογική µνήµη

κουλτούρας/

