
 

 
 
 

2ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κοζάνη, 23/12/2014 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρία και η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν 
το  2ο  Πολυθεματικό  Συνέδριο  Ψυχιατρικής  και  Εκπαίδευσης,  το  οποίο  θα 
πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη στους χώρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(Ζ.Ε.Π.)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  1  –  4  Οκτωβρίου  2015.  Καλούνται  οι 
ενδιαφερόμενοι, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και φοιτητές στο 
χώρο  της  ψυχικής  υγείας  και  εκπαίδευσης  να  υποβάλλουν  τις  εργασίες  τους 
λαμβάνοντας υπόψη τις καταληκτικές ημερομηνίες που τίθενται και ακολουθώντας 
τις οδηγίες που δίνονται. 
  
Σκοπός  
Σκοπός  του  Συνεδρίου  είναι  η  ανακοίνωση  και  η  ενημέρωση  για  τις  έρευνες  που 
διεξάγονται,  η  συζήτηση  για  τη  βελτίωση  των  παροχών  ψυχικής  υγείας  και 
εκπαίδευσης,  η  ανάδειξη  τεκμηριωμένων  εφαρμογών  και  χρήσιμων  πρακτικών,  η 
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών 
όλων  των  βαθμίδων.  Οι  συγγραφείς  καλούνται  να  υποβάλλουν  εργασίες  στις 
ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές: 
  

 Εργασιακό άγχος – Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

 Διατροφή και ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών  

 Νευρο‐αισθητική (neuroaesthetics) και ψυχιατρική 

 Εικόνα του σώματος – Ψυχική υγεία μέσω προγραμμάτων στην εκπαίδευση 

 Η έννοια του «σημαντικού άλλου» ‐ Κοινωνικές αναπαραστάσεις   

 Προβληματικές πράξεις και ενέργειες που αφορούν διακρίσεις και ρατσιστικά 
μίση  

 Έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση – Ανίχνευση ψυχωτικών και συναισθηματικών     
διαταραχών στο μαθητικό πληθυσμό. 

 Η επίδραση συνεπειών της κρίσης στους μαθητές.  

 Προβληματική συμπεριφορά – παραβατικότητα: Αίτια, συνέπειες, 
αντιμετώπιση. 

 Εξαρτήσεις – εθισμός: ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, τζόγος, διαδίκτυο κ.τ.λ.  

 Οικογένεια και ψυχική υγεία. 

 Εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ψυχική 
υγεία μαθητών. 

 Κινητικά προβλήματα σε δραματοποιημένη χορογραφία, έχοντας 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Από τον αυταρχισμό στο laissez‐faire: Παιδί, δημοκρατικότητα και  όρια στην 
οικογένεια και το σχολείο 

 Σχολικός εκφοβισμός: Αίτια, πρόληψη, παρέμβαση 



 Οι υποστηρικτικές της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού δομές της 
εκπαίδευσης: Δυνατότητες – περιορισμοί – προοπτικές 

 Ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του συμβούλου: Δυνατότητες και όρια 

 Προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητας ΑμεΑ.  Ιατρική και    
Εκπαιδευτική αντιμετώπιση 

 Σεξουαλική ζωή εφήβων με αναπηρία 

 Καλές πρακτικές εκπαίδευσης ατόμων με Αυτισμό 

 Η γραφή (συγγραφή) ως (αυτό) ίαση 
  
Τύποι εργασιών  
Περιλαμβάνονται πολλοί τύποι εργασιών όπως : 
1. Προφορικές ανακοινώσεις 
2. Συμπόσια 
3. Αφίσες 
4. Εργαστήρια 
5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 
  
Κρίσιμες ημερομηνίες:  

 23 Δεκεμβρίου 2014 : Ανακοίνωση Συνεδρίου  

 12 Ιανουαρίου 2015 : Έναρξη υποβολής εργασιών 

 31 Ιανουαρίου 2015: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών  

 15 Μαρτίου 2015 : Καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης για τις κρίσεις  

 12 Απριλίου 2015 : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένων εργασιών 

 30 Ιουνίου 2015 : Τέλος προεγγραφών 

 15 Ιουλίου 2015 : Ανάρτηση Προγράμματος 

 1‐4 Οκτωβρίου 2015 : Διεξαγωγή του συνεδρίου  
 
Υποβολή εργασιών 
Οι  συγγραφείς  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  περίληψη  των  εργασιών  τους  έως  τις 
31/01/2015. Η έκταση της περίληψης πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 250 και όχι 
περισσότερο από 300  λέξεις, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται βασικά στοιχεία 
της εργασίας. Η υποβολή θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή αρχείου Word στην 
παρακάτω διεύθυνση: 
sxathmia@sch.gr  
Η περίληψη κάθε εργασίας θα κριθεί ανώνυμα από δύο κριτές, κατά κανόνα μέλη της 
επιστημονικής  επιτροπής  του  Συνεδρίου.  Η  έγκριση  τους  θα  ανακοινωθεί  έως  τις 
15/03/2015. Όσες εγκριθούν θα αναρτηθούν σε ειδικό τόμο στο διαδικτυακό τόπο 
του  Συνεδρίου  πριν  την  έναρξη  του.  Οι  συγγραφείς  θα  κληθούν  να  υποβάλλουν 
πλήρεις εργασίες μετά το τέλος του Συνεδρίου, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον 
τόμο  των Πρακτικών  που  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο.  Ο  χρόνος  υποβολής  και  η 
έκταση των ολοκληρωμένων εργασιών θα ανακοινωθεί στη διάρκεια του Συνεδρίου 
  
Συμπόσια    
Ένα  συμπόσιο  μπορεί  να  περιλαμβάνει  3‐5  εργασίες  σε  κοινή  θεματική  περιοχή. 
Οργανώνεται από ένα η δύο συγγραφείς και μπορεί να περιλαμβάνει ένα συζητητή. 
Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα ή 
να  έχουν  όλες  ένα  κοινό  συγγραφέα.  Για  κάθε  συμπόσιο  θα  υποβληθεί  από  τους 



οργανωτές  περίληψη  του συμποσίου,  στην  οποία θα αναλύεται  ο  σκοπός  του,  τα 
ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών. Η περίληψη θα συνοδεύεται από τις περιλήψεις 
των εργασιών του συμποσίου για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής με 
αυτές των προφορικών ανακοινώσεων. 
  
  
Αφίσες 
Όσοι  συγγραφείς  επιθυμούν  μπορούν  να  αναρτήσουν  αφίσες  σε  ειδικό  χώρο  – 
stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες 
συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων. Μετά το 
συνέδριο  οι  συγγραφείς  μπορούν  να  υποβάλλουν  πλήρεις  εργασίες  για  να 
συμπεριληφθούν στα πρακτικά, όπως και οι προφορικές ανακοινώσεις 
   
Εργαστήρια  
Όσοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν εργαστήρια θα πρέπει να υποβάλλουν περίληψη 
εκτάσεως  200‐300  λέξεων.  Μετά  το  συνέδριο  οι  οργανωτές  μπορούν  να 
δημοσιεύσουν σε ειδικό κεφάλαιο των Πρακτικών περιγραφή του εργαστηρίου και 
των αλληλεπιδράσεων  κατά  τη  διεξαγωγή  του.  Ισχύουν  οι  οδηγίες  μορφοποίησης 
που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις. 
  
Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 
Για κάθε συνεδρία θα υποβληθούν: λίστα συμμετεχόντων (4‐5 άτομα) και η περίληψη 
της  συνεδρίας  εκτάσεως  περί  τις  200‐300  λέξεις.  Ισχύουν  οι  ίδιες  οδηγίες 
μορφοποίησης που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις. 
  

 
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου 
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