18o ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

www.elpse2022.gr

5 - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της ΕΛΨΕ, στην Αθήνα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η ρήση “nihil humanum, mihi alienum”, «τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο». Εμπνευσμένη από τον Ρωμαίο θεατρικό
συγγραφέα Τερέντιο (185-159 π.Χ.), η ρήση αντανακλά την προσπάθεια, μέσα από την επιστήμη μας, να συναντηθούμε και συμφιλιωθούμε με τον άγνωστο, συχνά ανέστιο κι αποκλεισμένο «ξένο», εκείνον που βρίσκεται δίπλα μας αλλά κι εκείνον που έχουμε μέσα μας, τη σκοτεινή πλευρά μας, τον άκρατο
ατομικισμό, την παρορμητικότητα, το τραύμα, το αρνητικό συναίσθημα, την άκαμπτη προκατάληψη, τους αυτόματους μεροληπτικούς μηχανισμούς της σκέψης
μας… Συναντήσεις που μπορούν να μας κάνουν πιο ολοκληρωμένους και τις κοινότητές μας, κοινότητες πιο ενεργών πολιτών, κατανόησης και αλληλεγγύης.
Προσκαλούμε ερευνητές Ψυχολόγους, ερευνητές συγγενών επιστημών που εστιάζουν σε ψυχολογικά ζητήματα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, και όσους άλλους ασχολούνται με θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος να υποβάλουν τις εργασίες τους.
Σας περιμένουμε με χαρά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο!

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Ανθρώπινος Παράγοντας
•Α
 θλητική Ψυχολογία
•Α
 ναπτυξιακή Ψυχολογία
•Β
 ιομηχανική Ψυχολογία
• Γ νωστική και Πειραματική Ψυχολογία
• Γ νωστική Νευροεπιστήμη
• Γ νωσιακή Επιστήμη
•Δ
 ιαπολιτισμική Ψυχολογία
•Δ
 ικαστική Ψυχολογία
• Ε ιδική Εκπαίδευση
• Ε κπαιδευτική Ψυχολογία
• Ε παγγελματική Συμβουλευτική
και Συμβουλευτική Ψυχολογία
•Θ
 ετική Ψυχολογία
• Ιατρική Ψυχολογία
•Κ
 λινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

• Κοινοτική Ψυχολογία
• Κοινωνική Ψυχολογία
• Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία
• Νευροεπιστήμες
• Νευροψυχολογία
• Οικολογική και Περιβαλλοντική Ψυχολογία
• Οικονομική Ψυχολογία
• Οργανωσιακή Ψυχολογία
• Πολιτική Ψυχολογία
• Σχολική Ψυχολογία
• Ψυχογλωσσολογία
• Ψυχολογία της Υγείας
• Ψυχολογία της Δημιουργικότητας
και της Τέχνης
• Ψυχολογία των Μέσων
και της Τεχνολογίας

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας
που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων
• Συνεδριακό Υλικό
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου
πρόκειται να συμπεριληφθούν:
> Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις
> Συμπόσια
> Εργαστήρια
Η υποβολή περιλήψεων θα γίνει αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τις οδηγίες υποβολής
περίληψης που θα βρείτε στην επίσημη
ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.elpse2022.gr

ΤΎΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ

ΕΏΣ 1Η ΑΎΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΠΌ 2 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

Μέλη ΕΛΨΕ

100€

120€

Μη μέλη ΕΛΨΕ

120€

150€

Εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας

60€

80€

Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί

50€

70€

Προπτυχιακοί φοιτητές

20€

30€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ
Έναρξη υποβολής εργασιών: Φεβρουάριος 28, 2022

Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών: Ιούλιος 15, 2022

Έναρξη εγγραφών: Φεβρουάριος 28, 2022

Λήξη μειωμένου κόστους εγγραφής: Αύγουστος 1, 2022

Λήξη υποβολής εργασιών: Μάιος 15, 2022

Γνωστοποίηση προγράμματος: Σεπτέμβριος 15, 2022

