ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
με θέμα

Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη
Συμβουλευτική για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά
Ευάλωτων Ομάδων
5 & 6 Μαρτίου 2016
Πρόσκληση
Η προβληματική γύρω από την ατομικότητα και τη συλλογικότητα είναι πολυσήμαντη και η
σχέση ατόμου - κοινωνίας πάντοτε ενδιαφέρουσα στο εκάστοτε κοινωνικοοικονομικό
ιστορικό πλαίσιο . Καθώς ο κοινωνικός ιστός χαλαρώνει και υποχωρεί, η προσωπική ευθύνη
και οι νέου τύπου συλλογικές δράσεις μπορούν να προσφέρουν διεξόδους. Η Ελληνική
Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) θεωρώντας απολύτως
επίκαιρο τον επιστημονικό προβληματισμό στα παραπάνω θέματα διοργανώνει το ετήσιο

συνέδριό της, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με θέμα:

«Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη
Συμβουλευτική για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων
Ομάδων»
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα και θα αφιερωθεί
στη συμβολή των Αρχάγγελου Γαβριήλ και Παναγιώτη Σαμοΐλη στην ανάπτυξη της
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και του θεσμού ΣυΕΠ.

Βασικές Θεματικές Ενότητες:
 Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η συμβολή τους
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου.
 Ο άνθρωπος ως κριτικός και ενεργός πολίτης.


Προετοιμασία και εκπαίδευση στη διαχείριση της “αλλαγής”
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Εκπαίδευση, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ο
αντισταθμιστικός, κριτικός και απελευθερωτικός τους ρόλος στην
παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Συμβουλευτική και συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε περιόδους κρίσης:
συμβουλευτική διαζυγίου, διαχείριση πένθους, ανεργία κ.ά.
Συμβουλευτική και συμβουλευτική ΑΜΕΑ



Συμβουλευτική κρατουμένων –συμβουλευτική επανένταξης



Συμβουλευτική και συμβουλευτική σταδιοδρομίας τοξικοεξαρτώμενων



Κριτική προσέγγιση του ρόλου των εκπαιδευτικών, των Συμβούλων
Σταδιοδρομίας, των
επαγγελματιών που παρέχουν ψυχοκοινωνικές
υπηρεσίες κ.α στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των εξυπηρετούμενων
ατόμων



Πρόσκληση Εργασιών-Υποβολή Περίληψης
Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως εισηγητές στο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
θα πρέπει να υποβάλλουν προς κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή τίτλο και
περίληψη πρότασης έκτασης έως 250 λέξεις στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της
εργασίας, οι βασικές θεωρητικές θέσεις, η μεθοδολογία και τα κυριότερα
συμπεράσματά της, καθώς επίσης και απαραιτήτως η θεματική ενότητα του
Συνεδρίου στην οποία εντάσσεται. Η περίληψη της εργασίας θα σταλεί με e-mail στη
διεύθυνση: elesyp@gmail.com και προκειμένου να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να έχουν
ακολουθηθεί οι οδηγίες συγγραφής (βλ. http://www.elesyp.gr/images/odigies-suggrafisarthrwn.pdf )
Σημαντικές Ημερομηνίες
14 Φεβρουαρίου 2016: Λήξη προθεσμίας υποβολής περίληψης
21 Φεβρουαρίου 2016: Ενημέρωση αποδοχής περίληψης
25 Φεβρουαρίου 2016: Λήξη εγγραφών εισηγητών
28 Φεβρουαρίου 2016: Πρόγραμμα Συνεδρίου
5 Μαρτίου 2016: Έναρξη εργασιών Συνεδρίου
Η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
ΡάνυX.Καλούρη
Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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