ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Πρόςκλθςθ
Η Ελλθνικι Εταιρεία υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΕΛ.Ε.Τ.Π.) κεωρϊντασ γόνιμο και αναγκαίο τον
επιςτθμονικό προβλθματιςμό που αφορά ςε κζματα Σζχνθσ/Δθμιουργικότθτασ και υμβουλευτικισ, διοργανϊνει
το ετιςιο ςυνζδριό τθσ, με κζμα:

«Η ηωι ωσ τζχνθ ι θ τζχνθ τθσ ηωισ;»
Η Σζχνθ ςτθ υμβουλευτικι ταδιοδρομίασ, τθν Εκπαίδευςθ και τθν
Απαςχόλθςθ
Σο υνζδριο κα πραγματοποιθκεί το 3ο δεκαιμερο του Ιανουαρίου 2018
ςτθν Ακινα
ασ καλοφμε να ςυμμετζχετε με πρωτότυπεσ και ερευνθτικζσ ειςθγιςεισ, που να ανταποκρίνονται ςτθν παρακάτω
κεματολογία.
Βαςικοί κεματικοί άξονεσ:

Η τζχνθ ςτθ ςυμβουλευτικι ςταδιοδρομίασ

H τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ

Η τζχνθ ςτθν απαςχόλθςθ
Ενδεικτικζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ:
 Η ηωι ωσ τζχνθ και θ ςυμβολι τθσ ςυμβουλευτικισ
 Σζχνθ και προςωπικι ανάπτυξθ
 υμβουλευτικι μζςω τζχνθσ
 Η αξιοποίθςθ των τεχνϊν ωσ μεκοδολογικά εργαλεία ςτθ ςυμβουλευτικι και τθν εκπαίδευςθ (φωτογραφία, χορόσ,
κινθματογράφοσ, κόμικ, λογοτεχνία, μουςικι κ.α.)
 Ψυχόδραμα, δραματοκεραπεία, κεατρικό παιχνίδι, το κζατρο ςτθ ςυμβουλευτικι και τθν εκπαίδευςθ, το παιχνίδι
ρόλων
 Εκπαίδευςθ μζςω τθσ τζχνθσ
 Η αιςκθτικι αγωγι ςτθν ανάπτυξθ του ατόμου
 Η τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων
 Η τζχνθ ςτθν εποπτεία των ςυμβοφλων
 Η τζχνθ ωσ μζκοδοσ ζρευνασ ςτθ ςυμβουλευτικι και τθν εκπαίδευςθ
 Η τζχνθ ςτθν καλλιζργεια πολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και ζκφραςθσ
 Δθμιουργικι και εκφραςτικι γραφι
 Η τζχνθ ςτθν καινοτόμο επαγγελματικι ανάπτυξθ
 Η τζχνθ ωσ εφόδιο για τθ ςταδιοδρομία : καινοτομία, διακεματικότθτα, επίλυςθ προβλθμάτων
 Οι τζχνεσ ωσ εκπαιδευτικι και επαγγελματικι επιλογι
 Η αξιοποίθςθ των τεχνϊν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ
 Καλλιτεχνικά επαγγζλματα και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ
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Πρόςκλθςθ Εργαςιϊν-Τποβολι Περίλθψθσ
Όςοι επικυμοφν να μετζχουν ωσ ειςθγθτζσ ςτο Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ ΕΛ.Ε.Τ.Π. κα πρζπει να υποβάλλουν
προσ κρίςθ ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι τίτλο και περίλθψθ πρόταςθσ ζκταςθσ τουλάχιςτον 500 λζξεων ςτθν
οποία να αναφζρεται ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ, οι βαςικζσ κεωρθτικζσ κζςεισ, θ μεκοδολογία και τα κυριότερα
ςυμπεράςματά τθσ. Πρζπει να αναγράφεται απαραιτιτωσ θ κεματικι ενότθτα του υνεδρίου ςτθν οποία
εντάςςεται θ εργαςία και να ςυνοδεφεται από ενδεικτικι βιβλιογραφία. Η περίλθψθ τθσ εργαςίασ κα ςταλεί με email ςτθ διεφκυνςθ elesyp@gmail.com και προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ κα πρζπει να ζχουν ακολουκθκεί οι
οδθγίεσ ςυγγραφισ (μορφοποίθςθ, βιβλιογραφία, τρόποσ γραφισ ςτοιχείων επικοινωνίασ κλπ. χετικά:
http://www.elesyp.gr/images/odigies-suggrafis-arthrwn.pdf). ε αντίκετθ περίπτωςθ θ περίλθψθ κα απορριφκεί.

θμαντικζσ Ημερομθνίεσ
25/11/2017: Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ περίλθψθσ
7/12/2017: Ενθμζρωςθ αποδοχισ περίλθψθσ
30/12/2017 : Λιξθ εγγραφϊν ειςθγθτϊν
13/01/2018 : Πρόγραμμα υνεδρίου

Κόςτοσ ςυμμετοχισ:
Φοιτθτζσ-ςπουδαςτζσ: 5 ευρϊ
φνεδροι: 15 ευρϊ. Για τα μζλθ τθσ ΕΛ.Ε.Τ.Π. τα οποία είναι ταμειακϊσ εντάξει (ςυνδρομι και του ζτουσ 2017) θ
είςοδοσ είναι ελεφκερθ.
Ομιλθτζσ: 40 ευρϊ. Για τα μζλθ τθσ ΕΛ.Ε.Τ.Π. τα οποία είναι ταμειακϊσ εντάξει (ςυνδρομι και του ζτουσ 2017) θ
ςυμμετοχι είναι 20 ευρϊ.
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ καλφπτει:
 υμμετοχι ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου
 Φάκελο ςυνεδρίου
 Πρακτικά ςυνεδρίου

Για το Δ..
Η ΠΡΟΕΔΡΟ
Ράνυ X.Καλοφρθ
Κακθγιτρια Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.
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