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Μαράσλειο Διδασκαλείο | Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Η υποβολή εργασιών έχει ξεκινήσει!

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:

• συμπόσια, 

• προφορικές ανακοινώσεις, 

• αναρτημένες ανακοινώσεις και 

• εργαστήρια 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 23 Μαΐου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

• Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 23 Μαΐου 2016
• Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: 27 Ιουνίου 2016
• Έγκαιρη εγγραφή: 7 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΩΣ  
7 ΟκΤΩβΡίΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤίΣ 
7 ΟκΤΩβΡίΟΥ

ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΛΨΕ  € 80  € 100

ΜΕΛΗ ΕΛΨΕ  € 60  € 80

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ  € 60  € 80

ΦΟΙΤΗΤΕΣ  € 30  € 40

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.counsellingpsychology2016.gr



Στην παγκοσμιοποιημένη  εποχή που ζούμε, όλοι πλέον γνωρίζουμε 
τις τεράστιες επιδράσεις που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες και 
πολιτισμοί στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας. Διαπιστώνουμε 
καθημερινά ότι πολλές θεωρίες, αξίες, στόχοι, μεθοδολογίες και ερ-
μηνείες της συμπεριφοράς έχουν επηρεαστεί και τροποποιηθεί. Όλοι 
οι κλάδοι της ψυχολογίας έχουν υποχρεωθεί να αναθεωρήσουν και 
να προσαρμόσουν την επιστημονική τους γνώση για να συμπεριλά-
βουν τη νέα διάσταση της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετι-
κότητας τόσο στις θεωρίες όσο και στις εφαρμογές τους. Οι εφαρμο-
σμένοι κλάδοι  της ψυχολογίας, όπως είναι και η Συμβουλευτική Ψυ-
χολογία, χρειάζεται, κατά μείζονα λόγο, να προχωρήσουν ένα βήμα 
παραπέρα και να εντάξουν αυτή την διαπίστωση στις θεωρητικές τους 
κατασκευές και στις παρεμβάσεις τους,  αποτελώντας έτσι κομβικούς 
φορείς κοινωνικής αλλαγής.

(α) να υπογραμμισθεί η συμβολή του Κλάδου της Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων 
που άπτονται των αναγκών των διαφορετικών ανθρώπων διεθνώς,  
μέσα από μια πολυπολιτισμική μόρφωση, φροντίδα, ποιότητα ζωής  
και συνηγορία, και 

(β) να ευαισθητοποιηθούν οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και γενικά 
οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε αποτελεσματικές δράσεις και 
παρεμβάσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, έτσι 
ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως ενεργητικοί φορείς αλλαγής 
στο ευρύ δίκτυο των κοινωνικο-δομικών επιρροών που καθορίζουν 
την ανθρώπινη εμπειρία, προκειμένου να συμβάλουν στην κοινωνική 
δικαιοσύνη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Αριάδνη Στογιαννίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

•  Rebecca L. Toporek, Associate Professor and Coordinator of the Career 
Counseling Specialization in the Department of Counseling, San Francisco 
State University

•  Rachel Tribe, Professor of Applied Psychological Practice at the School of 
Psychology, University of East London

•  Γιώργος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

•  Αντωνία Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας,  Τομέα 
Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις  
εργασίες του Συνεδρίου με ατομικές ανακοινώσεις, συμπόσια και εργαστήρια.  
Όσα ακολουθούν αποτελούν ενδεικτικές θεματικές του Συνεδρίου:

➥  Πολυπολιτισμική- Διαπολιτισμική συμβουλευτική
➥ Συμβουλευτική για την κοινωνική δικαιοσύνη & τα ανθρώπινα δικαιώματα
➥ Μετανάστευση, φτώχεια, και περιθωριοποίηση
➥ Ρατσισμός & φυλετική ταυτότητα
➥ Καταπίεση, ανισότητα, & διακρίσεις
➥ Κοινωνική ευαισθησία και διαφορετικότητα
➥ Κατασκευή ταυτοτήτων
➥ Ανεργία
➥ Ψυχική υγεία & ασθένεια
➥ Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή
➥ Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός
➥ Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
➥ Ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών
➥ Ψυχική ανθεκτικότητα
➥ Πνευματικότητα και νόημα ζωής
➥ Διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ΜΜΕ στη συμβουλευτική
➥ Σχεδιασμός σταδιοδρομίας, επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση
➥ Μοντέλα πολυπολιτισμικής θεραπείας
➥ Συμβουλευτική ζευγαριών και συμβουλευτική σχέσεων
➥ Οικογενειακή συμβουλευτική
➥ Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
➥ Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
➥ Ψυχοεκπαίδευση
➥ Πρόληψη εξαρτήσεων, συμβουλευτική και απεξάρτηση
➥ Θέματα δεοντολογίας

Προσκεκλημένοι ομιλητέςΘεματική

Θεματικές ενότητες


