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Με χαρά ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του
3ου Συνεδρίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Σαββατοκύριακο
9 και 10 Δεκεμβρίου 2017, υπό την αιγίδα του Τμήματος
Ψυχολογίας του Παντείου.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο με την
παρουσίαση μιας θεωρητικής ή ερευνητικής εργασίας στην
ανάλυση συμπεριφοράς, ή μιας συμπεριφοριστικής ανάλυσης
κλινικής περίπτωσης ή με την ενεργό παρακολούθηση και
συζήτηση των εργασιών του Συνεδρίου.
Λόγω της ευγενούς συνεισφοράς των μελών της Ελληνικής
Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς, των προσκεκλημένων
ομιλητών μας από το εξωτερικό, του εκδοτικού οίκου ‘‘Πεδίο’’
και του Παντείου Πανεπιστημίου ,
η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν για όλους.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους κάνουν αίτηση
έως και την ημέρα έναρξης του συνεδρίου. Για οικολογικούς λόγους η εκτυπωμένη ύλη (φάκελοι και περιλήψεις) θα δοθεί στους
συμμετέχοντες που έχουν αποστείλει την αίτηση παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 9/11/2017. Φυσικά το
πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Στο Συνέδριό μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρευρεθούν ως κεντρικοί ομιλητές
διακεκριμένοι επιστήμονες από την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ινδία.
Paul Andronis , Ph.D, Northern Michigan University
Ο Dr. Andronis είναι Καθηγητής στο Northern Michigan University.
Έλαβε το διδακτορικό του στη βιοψυχολογία από το University of
Chicago. Είναι ειδικός στην Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση της
Συμπεριφοράς και έχει εκτεταμένα μελετήσει, συγγράψει και κάνει
διαλέξεις σχετικά με τη συμπεριφορά των ανθρώπων και άλλων
βιολογικών ειδών. Κάποια από τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν την κοινωνική συμπεριφορά, την επίλυση προβλημάτων,
τη δημιουργικότητα, την έμφυτη και επίκτητη συμπεριφορά, τα
συναισθήματα και την εξέλιξη βιολογικών ειδών. Με τον Dr. Joe Layng
και τον Dr. Israel Goldiamond ανέπτυξαν την εννοιολογική θεμελίωση για
την πρόσφατα διατυπωμένη συμπεριφοριστική διεργασία γνωστή ως
συνάρτηση προσαγωγής (contingency adduction)- όταν η εκδήλωση συμπεριφοράς πληροί τα
απαιτούμενα για την ενίσχυση με άλλους ενισχυτές και σε άλλα πλαίσια, χωρίς να υπάρχει απευθείας εκπαίδευση σε αυτή τη μορφή συμπεριφοράς. Η έρευνά τους οδήγησε σε κάποια από τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η σύγχρονη μαθησιακή/εκπαιδευτική τεχνολογία. Είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΣ. Για περισσότερες βιογραφικές πληροφορίες και μια
συνέντευξή του περί της πορείας του στη θετική επιστήμη της συμπεριφοράς μπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: https://behavioranalysishistory.pbworks.com/w/page/28987696/
Andronis%2C%20Paul

Τ.V. (Joe) Layng , Ph.D, Generategy LLC
Ο Dr. Layng έλαβε το διδακτορικό του από το University of Chicago. Έχει
σαράντα χρόνια εμπειρίας στην πειραματική και εφαρμοσμένη ανάλυση
της συμπεριφοράς, και η συνεισφορά του επικεντρώνεται στο σχεδιασμό
διδακτικού/εκπαιδευτικού υπολογιστικού περιβάλλοντος. Το 1999, ο Joe
ίδρυσε την εταιρία Headsprout και με τους συνεργάτες του έχει σχεδιάσει
και εφαρμόσει άκρως πετυχημένα Πρώτης Ανάγνωσης και Κατανόησης
του Κειμένου λογισμικά, βασισμένα στην εκπαιδευτική τεχνολογία της
Ανάλυσης της Συμπεριφοράς. Επίσης, ανέπτυξε ένα διαδραστικό
περιεκτικό πίνακα για διδασκαλία διαφόρων επιστημών σε παιδιά ηλικίας
3 έως 8 ετών. Είναι συνέταιρος στην εταιρία διαδραστικών τεχνολογιών Generategy LLC, που
παρέχει εκπαιδευτικά λογισμικά βασισμένα στις αρχές του εκπαιδευτικού ρεύματος generative
instruction. Έχει αναπτύξει τέσσερις πατέντες που προέκυψαν από το έργο του στις εκπαιδευτικές
εφαρμογές της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.
(συνεχίζεται …)

Προσφάτως, ο Dr. Layng ανέπτυξε το Εργαστήριο Εκμάθησης Μουσικής για iPad, iPhone και
iPod για την εκμάθηση βασικών αρχών της μουσικής σε παιδιά. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν
προάγει σημαντικά την Τεχνολογία της Συμπεριφοράς και ωφελήσει αμέτρητα παιδιά. Το έργο
του Dr. Layng έχει βραβευτεί με το CODiE Award από το Software Industry and Information
Association για την καλύτερη «on line εκπαιδευτική λύση» και δύο φόρες από την πόλη του
Σικάγο για τη δημόσια προσφορά του. Επίσης, έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κλινική ανάλυση
συμπεριφοράς με επίκεντρο τη σχιζοφρένεια που δεν άπτεται μόνιμης νοσηλείας, και ιδιαίτερα
στη θεραπεία ψευδαισθησιακών ομιλιών και παραισθητικών συμπεριφορών. Στο Πανεπιστήμιο
του Σικάγο, ο Dr. Layng δουλεύοντας με περιστέρια ερεύνησε, επίσης, πρότυπα ψυχοπαθολογίας
σε άλλα βιολογικά είδη, και ιδιαίτερα την επανεμφάνιση παθολογικών μοτίβων ως μια λειτουργία
φυσιολογικών διεργασιών της συμπεριφοράς. Δίδαξε Μοντέλα και Προγράμματα Συμπεριφοράς I
και II στο κλινικό διδακτορικό πρόγραμμα στη Σχολή Επαγγελματικής Ψυχολογίας του Σικάγο.
Από το 1991 έως το 1996, ήταν ο διευθυντής του Ακαδημαϊκού Υποστηρικτικού Κέντρου και
κατόπιν διετέλεσε ως Πρύτανης της Δημόσιας Διοίκησης και Ειδικών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων στο Joe Malcolm X College του Σικάγο. Ο Dr. Layng είναι επιστημονικός
σύμβουλος του DOE-supported Center on Innovations in Learning και είναι μέλος συμβουλίων
διαφόρων οργανισμών που έχουν σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης και της Ανάλυσης
Συμπεριφοράς όπως : TCS Education System, The Chicago School of Professional Psychology,
Pacific Oaks College, the Cambridge Center for Behavioral Studies, ενώ είναι διακεκριμένο μέλος
του Association for Behavior Analysis International.

Neil Martin , Ph.D, BCBA, Behavior Analyst Certification Board, Inc.
O Dr. Martin έχει εργαστεί ως αναλυτής της συμπεριφοράς, ως
ερευνητής, ακαδημαϊκός, κλινικός και επόπτης από το 1990. Έλαβε το
διδακτορικό του από το University of Reading (UK) και πιστοποιήθηκε με
το BCBA το 2002. Ήταν από τους πρώτους πιστοποιημένους αναλυτές
συμπεριφοράς στην Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος της ομάδας καθηγητών
που ανέπτυξαν τον πρώτο κύκλο πιστοποιημένων από το BACB
μαθημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Dr. Martin έχει δουλέψει
ανεξάρτητα για πολλά χρόνια διδάσκοντας πιστοποιημένους κύκλους
μαθημάτων από το BACB και συνεισφέροντας στην ίδρυση άλλων σε όλο
τον κόσμο, εποπτεύοντας σπουδαστές και συμβουλεύοντας οργανισμούς
και οικογένειες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Ο Dr. Martin έχει
δημοσιεύσει έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Applied Behavior Analysis, The
Behavior Analyst Research in Developmental Disabilities και το Journal of Autism and Developmental
Disorders και το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνολογίας, των ΜΜΕ και των
λογισμικών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την έρευνα. Το 2015 εξελέγη διευθυντής της
Διεθνούς Ανάπτυξης του BACB με σκοπό να συνεισφέρει στην προαγωγή του παγκόσμιου
οράματος του BACB για την επέκταση του αριθμού των αναλυτών της συμπεριφοράς και των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων διεθνώς. Υπήρξε συντονιστής στον πρώτο ολοκληρωμένο κύκλο
μαθημάτων BCBA στην Ελλάδα και είναι θερμός υποστηρικτής της Ελληνικής Κοινότητας
Συμπεριφοράς από την ίδρυσή της.

Katerina Dounavi , Ph.D, BCBA, Queen’s University Belfast
Η Dr. Dounavi είναι Λέκτορας στην εφαρμοσμένη ανάλυση
συμπεριφοράς και τον αυτισμό στο Queen’s University του
Μπέλφαστ και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου
Ανάλυσης Συμπεριφοράς του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι
ψυχολόγος και πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς
διδακτορικού επιπέδου (BCBA-D). Οι ιδιαίτεροι τομείς κλινικής
και ερευνητικής δράσης της είναι η εφαρμοσμένη ανάλυση
συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis-ABA), η λεκτική
συμπεριφορά (verbal behaviour), οι ειδικές ανάγκες και οι
αναπτυξιακές διαταραχές, οι μαθησιακές διαταραχές, τα προβλήματα συμπεριφοράς και άλλοι
τομείς συναφείς με την ανάπτυξη, το λόγο και την αποτελεσματική διδασκαλία. Αυτή τη στιγμή,
έχει ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα στο Queen’s University του Μπέλφαστ και έχει ενεργή
κλινική δράση σε διάφορες χώρες (π.χ., Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο).
Εποπτεύει τη θεραπευτική παρέμβαση και ένταξη πλήθους παιδιών και νέων και εκπαιδεύει
άλλους επαγγελματίες. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας
Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

Smita Awasthi , Ph.D, BCBA, Behavior Momentum India Foundation
Η Dr. Awasthi έλαβε το διδακτορικό της από το Queen’s University του
Μπέλφαστ και το Master’s της στην ψυχολογία, και μεταπτυχιακό δίπλωμα
στη συμβουλευτική από το NCERT στην Ινδία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της
στην εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς στο University of North
Texas (Η.Π.Α) και έγινε η πρώτη πιστοποιημένη με BCBA αναλύτρια
συμπεριφοράς από την Ινδία. Είναι ιδρύτρια μιας Μ.Κ.Ο. για την
προώθηση της επιστήμης της ανάλυσης της συμπεριφοράς στην Ινδία η
οποία συνηγορεί, εποπτεύει, εκπαιδεύει και εφαρμόζει τις αρχές της ABA
στο χώρο της εκπαίδευσης, των αναπτυξιακών δυσκολιών και του αυτισμού στην Ινδία. Έχει
εργαστεί στη UNICEF για την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα χωριά της Ινδίας.
Έχει, επίσης, εργασθεί ως ψυχολόγος, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Mithibai College Mumbai,
εκπαιδεύτρια ΑΒΑ του προσωπικού στο Κέντρο Αυτισμού του Dubai, στο Action for Autism Delhi,
και πολλές άλλες Μ.Κ.Ο. στην Ινδία. Από το 2004 διοργανώνει εργαστήρια για γονείς παιδιών με
αυτισμό και επαγγελματίες στην Ινδία και το εξωτερικό. Είναι τακτικό μέλος του ΑΒΑ
International (U.S.A.) και έχει παρουσιάσει εργασίες και posters σε Συνέδρια που διοργανώνει.
Ήταν κεντρική ομιλήτρια στο τριμηνιαίο συνέδριο στο Belfast το 2012. Το 2010 της απενεμήθη το
International Development Grant από το Society for Advancement of Behavior Analysis (U.S.A),
ABA International και το 2005 τιμήθηκε με ειδική βράβευση από τον Κυβερνήτη του Uttar Pradesh
για το έργο της σχετικά με την ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό στην Πολιτεία.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(συνεχίζεται …)

Ρόμπερτ Μέλλον, Ph.D, BCBA, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο Dr. Μέλλον είναι καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας με Πειραματικές
Προσεγγίσεις Συμπεριφοράς στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου διετέλεσε
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας και ίδρυσε το Εργαστήριο
Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Σπούδασε
Ψυχολογία στο University of North Carolina στο Charlotte και έλαβε το
διδακτορικό του από το University of North Carolina Greensboro, όπου
ειδικεύτηκε και στην κλινική ψυχολογία και στην πειραματική ανάλυση
συμπεριφοράς. Ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στην κλινική ψυχολογία
στο New York University-Bellevue Hospital Center. Ο Dr. Μέλλον ήταν
Center for Developmental Psychobiology Research Fellow στο State University of New York
στο Binghamton και National Institute of Mental Health National Research Service Award
Fellow στο New York State Psychiatric Institute και Columbia University. Για τέσσερα χρόνια
ταξίδεψε στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη διδάσκοντας την ανάλυση
συμπεριφοράς στα ακαδημαϊκά προγράμματα του εξωτερικού του University of Maryland. Για
9 χρόνια δίδαξε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Το πειραματικό και
θεωρητικό επιστημονικό έργο του Dr. Mέλλον, πρωτίστως στη μεταβλητότητα της
συμπεριφοράς, την αντίσταση στην αλλαγή συνθηκών και τον αποτρεπτικό έλεγχο, και τις
επιπτώσεις αυτών των διεργασιών στην κατανόηση των αιτιών και της θεραπείας
προβληματικών μοτίβων συμπεριφοράς, έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά της
ανάλυσης συμπεριφοράς αλλά και της συμβατικής ψυχολογίας. Είναι συγγραφέας μιας
περιεκτικής εισαγωγής στη φιλοσοφία του συμπεριφορισμού και στη βασική και εφαρμοσμένη
επιστήμη της (Ψυχολογία της Συμπεριφοράς, εκδόσεις Πεδίο). Είναι, επίσης, συγγραφέας του —ίσως
– μοναδικού βιβλίου ψυχομετρίας διατυπωμένου σύμφωνα με τις αρχές της θετικής επιστήμης
της συμπεριφοράς (Κλινική Ψυχομετρία, εκδόσεις Πεδίο). Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει με
συνεργάτες βασικά εγχειρίδια του ιδρυτή του σύγχρονου συμπεριφορισμού B. F. Skinner
(Ουώλντεν δύο / Περί Συμπεριφορισμού, εκδόσεις Πεδίο). Είναι συντάκτης του European Journal of
Behavior Analysis. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της European Association for Behaviour Analysis,
είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Cambridge Center for Behavioral Studies, και
ιδρυτής της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.

Εγγραφή Μελών ΕΚΑΣ
Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΕΚΑΣ), μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να καταβάλλουν το αντίτιμο της εγγραφής κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΣ: www.behaviorism.panteion.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Λήξη προθεσμίας υποβολής παρουσιάσεων:
Κυριακή 29/10/2017.
Όλες οι εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να έχουν άμεση σχέση
με τη θεωρητική, πειραματική ή εφαρμοσμένη ανάλυση
συμπεριφοράς. Λεξικό για την έκφραση αρχών και όρων της
ανάλυσης συμπεριφοράς στα ελληνικά, διατίθεται και
διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας
Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τους σκοπούς της ΕΚΑΣ μεταξύ των οποίων είναι η
προαγωγή της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Συμπεριφοράς στην ελληνική γλώσσα, οι περισσότερες εργασίες
του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν στα ελληνικά.
Τα είδη παρουσιάσεων είναι: Α. Προφορικές παρουσιάσεις,
Β. Αναρτημένες παρουσιάσεις , Γ. Ανάλυση κλινικής περίπτωσης.

Α. Προφορικές παρουσιάσεις
ερωτήσεις
ή σχόλια παρουσιάσεις
στους ερευνητές. Οι
αναρτημένες παρουσιάσεις
να έχουν
διαστάσεις
120
Οι προφορικές
θεωρητικών
ή ερευνητικών
εργασιών
θαπερίπου
διαρκούν
εκατοστά ύψος και 90 εκατοστά μήκος. Διαθέσιμα υποδείγματα αφισών μπορούν να βρεθούν στο δια20
λεπτά με 10 ακόμα λεπτά για συζήτηση. Θα υπάρχει η δυνατότητα οπτικοδίκτυο (google: poster presentation templates).

ακουστικής υποστήριξης μέσω υπολογιστή pc με vga output. Παραδείγματα
Γ.
Ανάλυση κλινικής
περίπτωσης. Οιαπό
αναλύσεις
θα παρουσιάζονται
σε
προφορικών
παρουσιάσεων
το 1οκλινικών
και 2ο περιπτώσεων
Συνέδριο της
Κοινότητας,προφορικά
μπορείτε
ειδικά συμπόσια και θα διαρκούν 10 λεπτά με 10 λεπτά επιπλέον για συζήτηση. Παρουσιάσεις σχετικά με
να δείτε στο Youtube κανάλι της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
οποιαδήποτε μορφή προβληματικής συμπεριφοράς θα γίνονται δεκτές (π.χ. αυτισμός, νοητική υστέρηση,
κατάθλιψη, άγχος κ.ο.κ.), αρκεί να βασίζονται στις αρχές καθορισμού συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν την
Β.
Αναρτημένες παρουσιάσεις (posters)
προσέγγιση μας. Το βασικό θέμα των παρουσιάσεων θα είναι ένα φαινόμενο συμπεριφοράς-περιβάλλοντος
(π.χ. επιθετικές δράσεις, απόκτηση διακρίσεων, αλλαγή συναισθηματικών αντιδράσεων) και όχι η αποτελεσματικότητα
ενός εμπορικού
πακέτου παρέμβασης
ή ενός συγκεκριμένου
φορέα.
Οι
αναρτημένες
παρουσιάσεις
του Συνεδρίου
γίνονται ταυτόχρονα
σε ένα

ενιαίο χώρο σε μία ξεχωριστή συνεδρίαση που θα διαρκέσει 2 ώρες. Οι
συμμετέχοντες σε αυτή, παρουσιάζουν μία περίληψη της έρευνάς τους σε
μορφή αφίσας (Poster) συμπεριλαμβάνοντας την εισαγωγή, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα (συνήθως με γραφική παράσταση) και τα συμπεράσματα. Οι σύνεδροι θα μπορούν να διαβάζουν τις εργασίες και να θέτουν ερωτήσεις ή σχόλια
στους ερευνητές. Οι αναρτημένες παρουσιάσεις θα έχουν διαστάσεις ~ 120 cm
ύψος και 90 cm μήκος. Διαθέσιμα υποδείγματα αφισών μπορούν να βρεθούν
στο διαδίκτυο (google: scientific poster presentation templates).

Γ. Ανάλυση κλινικής περίπτωσης
Οι αναλύσεις κλινικών περιπτώσεων θα παρουσιάζονται προφορικά σε ειδικά
συμπόσια, θα διαρκούν 10 λεπτά και θα διατίθενται 10 λεπτά επιπλέον για
συζήτηση. Παρουσιάσεις σχετικά με οποιαδήποτε μορφή προβληματικής
συμπεριφοράς θα γίνονται δεκτές (π.χ. αυτισμός, νοητική υστέρηση, κατάθλιψη,
άγχος κ.λ.π.), αρκεί να βασίζονται στις αρχές καθορισμού συμπεριφοράς που
χαρακτηρίζουν την προσέγγιση μας. Το βασικό θέμα των παρουσιάσεων θα είναι
ένα φαινόμενο συμπεριφοράς-περιβάλλοντος (π.χ. επιθετικές δράσεις, απόκτηση
διακρίσεων,
αλλαγή συναισθηματικών αντιδράσεων) και όχι η
αποτελεσματικότητα ενός εμπορικού πακέτου παρέμβασης ή ενός συγκεκριμένου
φορέα. Παραδείγματα αναλύσεων κλινικών περιπτώσεων από το 1ο και 2ο
Συνέδριο της Κοινότητας, μπορείτε να δείτε στο Youtube κανάλι της Ελληνικής
Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
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