7o Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΛΨΕ

80 €

100 €

ΜΕΛΗ ΕΛΨΕ

60 €

80 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ/
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

50 €

70 €

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

35 €

55 €

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

25 €

35 €

Συμβουλευτική Ψυχολογία
& Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες

Κάνοντας το Αόρατο Ορατό

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

31 Οκτωβρίου 2018
Ενημερωθείτε για τα θεματικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του συνεδρίου και δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα! (προϋπόθεση συμμετοχής η εγγραφή στο συνέδριο)
•	Το Συναίσθημα του συμβούλου ως ΣΥΝ στη
συμβουλευτική διαδικασία
•	Το γκρουπ ως επιδιορθωτής του τραύματος
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι Ενδοατομικές,
Διαπροσωπικές και επί του «Γκρουπ σαν Όλο»
παρεμβάσεις των θεραπευτών στο «εδώ και
τώρα» σε γκρουπ ομαδικής θεραπείας κατά
Irvin Yalom
•	Ασθένειες με κοινωνικό στίγμα: προκλήσεις στη
συμβουλευτική με ανθρώπους που ζουν με HIV/
AIDS
•	Μια εμπλουτισμένη Γνωστική-Συμπεριφορική
Προσέγγιση για τις Διαταραχές Προσωπικότητας
• Being gentle with ourselves and others
•	Σχολεία Αποδοχής: Η εφαρμογή του «Friendship
Project» σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό
•	Πρακτικές ενδυνάμωσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Εφήβων μέσα από την αξιοποίηση των αρχών της Παρεμβαίνουσας μη
Κατευθυντικότητας (NDI) και της Εικαστικής
Θεραπείας στα προγράμματα πρόληψης και
ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας που υλοποιεί η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. στη σχολική
κοινότητα. Μιλώντας για τα Συναισθήματά μας:
Γνωριμία με τα συναισθήματα

•	Δεξιότητες συμβουλευτικής εστιασμένες στις
ανάγκες των ασθενών με καρκίνο
•	Εισαγωγικό Εργαστήριο στη Θεραπεία Αποδοχής
& Δέσμευσης: Εφαρμογές στην Κλινική Πράξη
•	«Ο Μινώταυρος στον Λαβύρινθο»: Πολιτισμική
Ετερότητα & Θεατροπαιδαγωγικές Πρακτικές
στην Εκπαίδευση
•	«Αντιφάσεις, αντιδράσεις και… άλλα δεινά!»
Βιωματικό εργαστήριο με τη μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος
•	Τεχνικές ενσυνειδητότητας και συμβουλευτική
ψυχολογία
•	Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των
εκπαιδευτικών
•	Διευκολύνοντας το παιδί και τον/την έφηβο/η να
μιλήσει για τις ανησυχίες του/της: Οι δεξιότητες
του ενεργητικού ακροατή
•	Κατανοώντας τις πολλαπλές όψεις της διαφορετικότητας στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική
πρακτική
• Αφηγηματικός Διάλογος
•	Η χρήση Παραμυθιών για Συμβουλευτικούς,
Σχολικούς, Κλινικούς Ψυχολόγους και Εκπαιδευτικούς (Γενικής, Ειδικής και Πολυπολυτισμικής
Εκπαίδευσης)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ

8-11 Νοεμβρίου 2018

Το θέμα του Συνεδρίου εστιάζει στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, συχνά «αόρατες» στο πλαίσιο της
κυρίαρχης κουλτούρας. Αναφερόμαστε σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη
ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, βιώνουν τον στιγματισμό, την υποτίμηση, τον
πολιτισμικό ρατσισμό αλλά και πρακτικές κοινωνικής καταπίεσης, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού,
με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής τους. Συνήθως πρόκειται
για ανέργους, αστέγους, άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια προβλήματα υγείας, άτομα με διαφορετικό
σεξουαλικό προσανατολισμό, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
άτομα θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων, ρομά/τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, ηλικιωμένους, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες,
μετανάστες και παλιννοστούντες.
Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και με δεδομένο ότι πίσω από κάθε ατομικό πρόβλημα συχνά υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, στόχος είναι, παράλληλα με την ενδοπροσωπική/
ψυχολογική διάσταση και την απαλλαγή των ατόμων αυτών από τις τυχόν ενοχές και αυτομομφές για
την κατάστασή τους, να ενθαρρυνθούν, προκειμένου να δουν τα ζητήματα που τους απασχολούν υπό
το πρίσμα του εκάστοτε πολιτισμικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, και να ενισχυθεί η ανάληψη
πρωτοβουλιών για προσωπική και κοινωνική/πολιτική δράση, ώστε να γίνουν «κοινωνικά ορατά».
Προϋπόθεση, βεβαίως, αποτελεί η διεύρυνση της πολιτισμικής ταυτότητας του συμβουλευόμενου/της
συμβουλευόμενης, και κυρίως του/της συμβούλου, καθώς ο/η τελευταίος/α συνήθως ανήκει στην
κυρίαρχη κουλτούρα και συχνά δεν έχει επίγνωση των προσωπικών του/της προκαταλήψεων καθώς
και των προνομίων που απολαμβάνει.
Στόχοι του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι:
1. Να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και ιδεών και να
διευκολύνει τη συζήτηση και την κριτική προσέγγιση ευαίσθητων ή και αμφιλεγόμενων θεμάτων στον
χώρο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
2. Να προσφέρει τη δυνατότητα σε ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/ερευνήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες, αλλά και σε κάθε άλλο/η ενδιαφερόμενο/η να παρουσιάσουν τις
εργασίες τους, να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες, και να εντοπίσουν λύσεις στις σύγχρονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμβουλευτική Ψυχολογία.
Ενδεχομένως, τα παραπάνω να αποτελέσουν εφαλτήριο νέων συνεργασιών.
Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή εργάζονται με αφοσίωση,
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Συνέδριο να στεφθεί με επιτυχία. Προσδοκούμε να
σας συναντήσουμε όλες και όλους, συναδέλφους και φίλους/ες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο,
το Νοέμβριο του 2018.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Γιώργος Κλεφτάρας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Φιλία Ίσαρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
H συμβολή της θανατολογίας στην κατανόηση και διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών και προσωπικών
προκλήσεων
Ανάμεσα στο αόρατο και το ορατό: Η ζωή “in limbo”
Δανάη Παπαδάτου, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Engaging with voices
Rufus May, Clinical Psychologist and Mental Health Consultant, Bolton, United Kingdom
Elisabeth Svanholmer, Danish Hearing Voices Network trainer and facilitator, Bolton, United Kingdom
Η συμβολή της θετικής ψυχολογίας στη συμβουλευτική ψυχολογία
Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Disability-Affirmative Therapy in a Cultural Context
Rhoda Olkin, Distinguished Professor, Alliant International University, San Francisco, California, USA
Everyday Existential Therapy: Re-connecting with wonderment in our daily lives
Simon du Plock, Professor, Middlesex University, Metanoia Institute, London, United Kingdom
Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
www.counsellingpsychology2018.gr
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Διάγνωση και αξιολόγηση
•	Διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ΜΜΕ
στη συμβουλευτική
•	Εκπαίδευση και εποπτεία
στη συμβουλευτική ψυχολογία
• Εξαρτήσεις, συμβουλευτική και απεξάρτηση
•	Θέματα δεοντολογίας και όρια
στην άσκηση του επαγγέλματος
• Θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και ενηλίκων
• Καταπίεση, ανισότητα & διακρίσεις
• Κατασκευή ταυτοτήτων
• Κοινωνική ευαισθησία και διαφορετικότητα
•	Μετανάστευση, ανεργία, φτώχεια
και περιθωριοποίηση
•	Μορφές επιθετικότητας και παρενόχλησης
στον χώρο της εργασίας
• Νόημα ζωής και πνευματικότητα
• Ο ρόλος του φύλου στη συμβουλευτική
• Οικογενειακή συμβουλευτική
•	Πολιτισμική ταυτότητα συμβούλου
και συμβουλευόμενου
•	Πολιτισμική, πολυπολιτισμική
και διαπολιτισμική συμβουλευτική

•	Πολιτισμικός ρατσισμός,
στίγμα και αποκλεισμός
•	Συμβουλευτική για την κοινωνική
δικαιοσύνη & τα ανθρώπινα δικαιώματα
•	Συμβουλευτική ζευγαριών
και συμβουλευτική σχέσεων
•	Συμβουλευτική και διαχείριση κρίσεων
στο σχολικό περιβάλλον
• Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
•	Συμβουλευτική σε κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες
• Συμβουλευτική στα άτομα με αναπηρία
• Συμβουλευτική σχέση
•	Συμβουλευτική ψυχολογία
στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση
•	Συμβουλευτική ψυχολογία στην υγεία
και την εργασία
•	Σχεδιασμός σταδιοδρομίας, επαγγελματική
συμβουλευτική και καθοδήγηση
• Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός
• Ψυχική ανθεκτικότητα
• Ψυχική υγεία & ασθένεια
• Ψυχοεκπαίδευση

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει: συμπόσια, στρογγυλές τράπεζες, προφορικές ανακοινώσεις,
αναρτημένες ανακοινώσεις και εργαστήρια.

