
      
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ  

Συνέδριο με τίτλο «Ψυχολογία παιδιών/εφήβων και Κοινωνιολογία της 

παιδικής ηλικίας: παράλληλοι μονόλογοι ή διαλογικές πρακτικές;»  

 Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης) ανακοινώνει την διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Ψυχολογία 

παιδιών/εφήβων και Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας: παράλληλοι 

μονόλογοι ή διαλογικές πρακτικές;».  

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει μέσα από διεπιστημονικές και 

διεπαγγελματικές συμμετοχές, τους τρόπους με τους οποίους η Ψυχολογία 

παιδιών/εφήβων και η Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας μπορούν να συνομιλήσουν 

και να  αξιοποιήσουν μια ενοποιημένη και διαλεκτική γνώση στο πεδίο της θεωρητικής 

θεμελίωσης, της επαγγελματικής πρακτικής και των θεσμών που παράγουν πολιτικές 

για τα παιδιά και τους νέους. Συγκεκριμένα, το συνέδριο επιχειρεί να διερευνήσει 

θεωρήσεις και μεθόδους των παραπάνω επιστημονικών πεδίων, οι οποίες, μέσω της 

διαλεκτικής τους οδηγούν, δυνάμει, σε νέους τρόπους κατανόησης των κόσμων και 

των εμπειριών των παιδιών.  

Το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο συνέδριο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

παραδοχή  ότι τα παιδιά και οι απόψεις τους εξακολουθούν να απουσιάζουν από το 

δημόσιο διάλογο και τα σημαντικά σχεσιακά πλαίσια αναφοράς τους. Με το συνέδριο, 

καλούμαστε  να αναζητήσουμε δημιουργικές συνδέσεις  μεταξύ της Ψυχολογίας και της 

Κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας, που ενδιαφέρονται εξίσου για την κατανόηση της 

εσωτερικής και της εξωτερικής πραγματικότητας των παιδιών και των νέων. Θεωρούμε 

ότι οι συναντήσεις και οι συζητήσεις στα πλαίσια του συνεδρίου, θα συμβάλουν 

σημαντικά στη ανάδειξη της διαλεκτικής που είναι αναγκαία για τη διερεύνηση και την 

κατανόηση των σχεσιακών τους πρακτικών.  

Οι επιστημονικές θεματικές που διαπραγματεύεται το συνέδριο, αφορούν:  

 Παιδιά, οικογένειες και κοινότητα  



      
 Παιδιά και θεσμικά πλαίσια [ιδρύματα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής 

πολιτικής, νομικό πλαίσιο, εργασιακά πλαίσια]  

 Παιδιά, μαθησιακά περιβάλλοντα και εκπαίδευση  

 Η έννοια και η πρακτική της μεθοριακότητας στις ζωές των παιδιών/νέων  

[Παιδιά και νέοι σε μετάβαση, Παιδιά σε κίνηση, Παιδιά σε καιρούς επισφάλειας]  

 Θεσμοθέτηση και Θεσμοποίηση της παιδικής ηλικίας  

 Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές  

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, τις ημερομηνίες 

από Παρασκευή 13 έως και Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.  

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ορίζεται στα 20 ευρώ για τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες, ενώ για τους φοιτητές που συμμετέχουν με εργασία 10 ευρώ, 

και δωρεάν για φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.  

Υποβολή περιλήψεων  

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει εισηγήσεις διαφορετικών μορφών. Ειδικότερα, αν 

επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, οι 

περιλήψεις μπορούν να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: α) Συμπόσια, β) Προφορικές 

Ανακοινώσεις, γ) Αναρτημένες Ανακοινώσει, και δ) Εργαστήρια.  

Η περίοδος υποβολής περιλήψεων ξεκινάει στις 15 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώνεται 

στις 18 Σεπτεμβρίου 2022. Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται μέσω google 

form. Η διεύθυνση υποβολής των περιλήψεων είναι η παρακάτω:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ3DFb_SxODHe63LJ3WSlUPTgoH4K

dhBeIrh7CgSY2BOknIA/viewform?usp=sf_link 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε είτε τη σελίδα του Συνεδρίου 

στο Facebook: https://www.facebook.com/ConferenceChildhood/  είτε στο διαδίκτυο:   

www.psy-soc2023.web.auth.gr 
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Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας σε αυτή την ενδιαφέρουσα και επίκαιρη 

επιστημονική εκδήλωση!  

Με εκτίμηση  

Κορίνα Χατζηνικολάου,  

Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ  

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου  


