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Με ραξά αλαθνηλώλνπκε
ηε δηεμαγσγή ηνπ
3νπ πλεδξίνπ ηεο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΑΝΑΛΤΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Σν πλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην
Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, ην αββαηνθύξηαθν 9 θαη 10
Γεθεκβξίνπ 2017, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο Ψπρνινγίαο ηνπ
Παληείνπ.
αο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζην πλέδξην κε ηελ παξνπζίαζε
κηαο ζεσξεηηθήο ή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο
(είηε πξνθνξηθήο, είηε αλαξηεκέλεο), ή κηαο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλάιπζεο
θιηληθήο πεξίπησζεο ή κε ηελ ελεξγό παξαθνινύζεζε θαη ζπδήηεζε ησλ
εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ.
ύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Αλάιπζεο
πκπεξηθνξάο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ε πξναγσγή ηεο Πεηξακαηηθήο
θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο ζηην ελληνική γλώζζα, νη
πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηα ειιεληθά.

Σημανηικέρ ημεπομηνίερ
Λήξη πποθεζμίαρ ςποβολήρ παποςζιάζεων:
Κςπιακή 29 Οκηωβπίος. (Δεν θα ςπάπξει παπάηαζη ςποβολήρ).
Ενημέπωζη απόθαζηρ απνδνρήο ή απόξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ πξνο
παξνπζίαζε, έσο Κςπιακή 5 Νοεμβπίος.
Η ζπκκεηνρή ζην πλέδξην είλαη δσξεάλ. Η ζςμπληπυμαηική ύλη
(θάκελοι, πεπιλήτειρ και βεβαίυζη παπακολούθηζηρ) θα δίνεηαι μόνο
ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ πνπ έρνπλ δηλώζει ζςμμεηοσή ζε ηλεκηπονική
μοπθή έωρ ηιρ 18 Νοεμβπίος.

Είδη παποςζιάζεων
Βνήζεηα γηα ηελ έθθξαζε αξρώλ θαη όξσλ ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο
ζηα ειιεληθά βξίζθεηαη ζην ιεμηθό πνπ δηαηίζεηαη δηαδηθηπαθά (ζε κνξθή
pdf θαη αλαδήηεζεο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κνηλόηεηαο.
Όιεο νη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε
ζεσξεηηθή, πεηξακαηηθή ή εθαξκνζκέλε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο.
Τπάξρνπλ ηξία είδε παξνπζηάζεσλ:
Α. Πποθοπικέρ παποςζιάζειρ
Οη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο ζεσξεηηθώλ ή εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζα
δηαξθνύλ 20 ιεπηά κε 10 αθόκα ιεπηά γηα ζπδήηεζε. Θα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα νπηηθναθνπζηηθήο ππνζηήξημεο κέζσ ππνινγηζηή pc κε vga ή
HDMI output. Οη νκηιεηέο παξαθαινύληαη λα παξαδώζνπλ ηηο δηαθάλεηεο
ηεο παξνπζίαζεο ηνπο ζηνλ ηερληθό, πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία
ζα κηιήζνπλ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ε
επηζηεκνληθή επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ νκηιεηή λα παξνπζηάζεη
ηελ εξγαζία ζε αλαξηεκέλε κνξθή (poster). Παξαδείγκαηα πξνθνξηθώλ
παξνπζηάζεσλ από ην 1ν πλέδξην ηεο Κνηλόηεηαο, κπνξείηε λα δείηε ζην
Youtube θαλάιη ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο.
Β. Αναπηημένερ παποςζιάζειρ (poster)
Οη αλαξηεκέλεο παξνπζηάζεηο ηνπ πλεδξίνπ γίλνληαη ηαπηόρξνλα ζε έλα
εληαίν ρώξν ζε κία μερσξηζηή ζπλεδξίαζε πνπ ζα δηαξθέζεη 2 ώξεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, παξνπζηάδνπλ κία πεξίιεςε ηεο έξεπλάο ηνπο ζε
κνξθή αθίζαο (Poster) ζπκπεξηιακβάλνληαο κία εηζαγσγή, ηε κέζνδν, ηα
απνηειέζκαηα (ζπλήζσο κε γξαθηθή παξάζηαζε) θαη ηε ζπδήηεζε. Οη
ζύλεδξνη ζα κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ ηηο εξγαζίεο θαη λα ζέηνπλ εξσηήζεηο ή
ζρόιηα ζηνπο εξεπλεηέο. Οη αλαξηεκέλεο παξνπζηάζεηο ζα έρνπλ
δηαζηάζεηο πεξίπνπ 120 cm ύςνο θαη 90 cm κήθνο. Γηαζέζηκα ππνδείγκαηα
αθηζώλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην δηαδίθηπν (google: scientific poster
presentation templates).

Γ. Ανάλςζη κλινικήρ πεπίπηωζηρ
Οη αλαιύζεηο θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ ζα παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ζε
εηδηθά ζπκπόζηα θαη ζα δηαξθνύλ 10 ιεπηά κε 10 ιεπηά επηπιένλ γηα
ζπδήηεζε. Παξνπζηάζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε κνξθή πξνβιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζα γίλνληαη δεθηέο (π.ρ. απηηζκόο, λνεηηθή πζηέξεζε,
θαηάζιηςε, άγρνο θ.ιπ.), αρθεί να βασίδονταη στης αρτές θαζορησμού
σσμπερηυοράς ποσ ταραθτερίδοσν τεν προσέγγησή μας. Σν βαζηθό
ζέκα ησλ παξνπζηάζεσλ ζα είλαη έλα θαινόμενο ζςμπεπιθοπάρπεπιβάλλονηορ (π.ρ. επηζεηηθέο δξάζεηο, απόθηεζε δηαθξίζεσλ, αιιαγή
ζπλαηζζεκαηηθώλ αληηδξάζεσλ) θαη όρη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο
εκπνξηθνύ παθέηνπ παξέκβαζεο ή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα.
Παξαδείγκαηα αλαιύζεσλ θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ από ην 1ν πλέδξην ηεο
Κνηλόηεηαο, κπνξείηε λα δείηε ζην Youtube θαλάιη ηεο Διιεληθήο
Κνηλόηεηαο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο:
https://www.youtube.com/channel/UCUPii7aS3HQD7lyS6ncHUvQ
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