ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10-14 Μαΐου
2017 με τον τίτλο «Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: ο Kόσμος της Ψυχολογίας». Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ψυχολογική
Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψυχολογικής Έρευνας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 28 χρόνια και η μεγάλη επιτυχία του αποτέλεσε την αφορμή για
την ίδρυση της ΕΛ.Ψ.Ε. το 1990.
Οι σκοποί της ΕΛ.Ψ.Ε., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας∙ η διατήρηση
και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την ψυχολογία στα
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου∙ η διάδοση της επιστημονικής
γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα∙ η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ
των ψυχολόγων κοινωνικών σχέσεων.
Τα δεκαπέντε πανελλήνια συνέδρια που έχει διοργανώσει η ΕΛ.Ψ.Ε. υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς αυτούς,
συνεπικουρούμενα και τα συνέδρια των Κλάδων, τις ημερίδες και τις επιστημονικές εκδηλώσεις. Μετά από δεκαπέντε πανελλήνια
συνέδρια, η παρούσα οργανωτική και επιστημονική επιτροπή έχει την τιμή και την ευθύνη να αναδείξει το ρόλο της Ψυχολογίας αλλά και
το έργο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας όλα τούτα τα χρόνια.
Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την πολυεπίπεδη προσφορά και σύνδεση του κλάδου της Ψυχολογίας με τα άτομα, τους θεσμούς
και την κοινωνία, προσπαθώντας, συγχρόνως, να συσφίξει ακόμη περισσότερο τους διεπιστημονικούς, διεπαγγελματικούς και
διομαδικούς δεσμούς με την ευρύτερη κοινότητα. Η φετινή φιλοδοξία είναι να επικεντρωθούν οι θεματικές του συνεδρίου στην
εξωστρέφεια της ψυχολογίας αλλά και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και να διερευνηθούν οι δυνατότητες προσφοράς στους
ανθρώπους, στους θεσμούς, στον κόσμο.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προετοιμασίας για το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, παρακαλούμε όπως προωθήσετε την
ενημέρωση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και αναρτήσετε την αντίστοιχη πληροφορία στην ιστοσελίδα σας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και θα χαρούμε ιδιαίτερα αν μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, την υποβολή εργασιών και τη συμμετοχή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.elpse2017.gr.

