ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς σας ενημερώνουμε ότι ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) υπό την αιγίδα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) και το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με
τον τίτλο «Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία», στην πόλη της
Αθήνας, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2016.

Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και
εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τον προσανατολισμό δράσης της Συμβουλευτικής στο παρόν
και το μέλλον. Η προσδοκία μας είναι ότι το συνέδριο θα συμβάλει στην προώθηση της σχετικής έρευνας, θα
προωθήσει τη διεπιστημονικότητα και θα φωτίσει τις πολλαπλές, και ενίοτε αθέατες, πτυχές της Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας. Επιπλέον, το συνέδριο αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο επιμόρφωσης για όλους τους φοιτητές που έχουν
ένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική και το αντικείμενο.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό αλλά και
τον ελλαδικό χώρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα και τα θέματα των προσκεκλημένων ομιλιών:

Rebecca L. Toporek

Associate Professor and Coordinator of the Career Counseling Specialization in the Department of Counseling, San Francisco State University
Τίτλος: Healthcare provider, educator, advocate, community member, global citizen: Social justice implications for counseling psychologists

Rachel Tribe

Professor of Applied Psychological Practice at the School of Psychology, University of East London
Τίτλος: Issues of multiculturalism and social justice in Counselling Psychology

Γιώργος Κλεφτάρας

Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τίτλος: Στάση και Φιλοσοφία Ζωής του Συμβούλου σε μια Εποχή Κρίσεων, Αλλαγών και Προκλήσεων

Αντωνία Παπαστυλιανού

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τομέα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τίτλος: Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως πολιτισμική διάσταση στην ταυτότητα και το ρόλο του επαγγελματία ψυχικής υγείας

Επίσης θα φιλοξενήσει στρογγυλές τράπεζες με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές:
 Η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων παραβατών και θυμάτων: Ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όλγα Θεμελή)
 Από το περιθώριο στην κοινωνία: Η συμβουλευτική των κοινωνικά αποκλεισμένων εξαρτημένων ατόμων
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Χαράλαμπος Πουλόπουλος)
 Ψυχοκοινωνική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Η συμβολή των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου)
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προετοιμασίας για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε τους φοιτητές του τμήματος σας για τις νεώτερες ανακοινώσεις και νέα του συνεδρίου, καθώς
και για την ειδική τιμή φοιτητικής εγγραφής (30,00 ευρώ έως τις 7 Οκτωβρίου και 40,00 ευρώ μετά το πέρας αυτής
της ημερομηνίας).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και θα χαρούμε ιδιαίτερα αν μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή στο συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.counsellingpsychology2016.gr.
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου
Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

