
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ                                                        

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.6 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25.6, 15.00 με 19.00 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ AΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ                             
ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ  
ΑΝΤΙ                     
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.6, 12.00 με 16.00 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΑΝΑΛYΣΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ: 

ΕUROBA 

www.pro-difference.com 

www.euroba.org 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.6 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 25.6, 15.00 με 19.00 

 

Η θεώρηση ότι η προσωπικότητα καθορίζεται από τα φυλετικά χαρακτηριστικά είναι         
αβάσιμη και επιβλαβής. Όμως, η θεώρηση ότι το μίσος που νιώθει κανείς και οι φυλετικές               
διακρίσεις που εκδηλώνει προκύπτουν από τον «ρατσισμό» του—και η λύση είναι ο          
εντοπισμός, η  παραδειγματική τιμωρία και ο κοινωνικός αποκλεισμός των «ρατσιστών»—
είναι εξίσου αβάσιμη και επιβλαβής.  

Παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο πρόγραμμα επιμόρφωσης στις σύγχρονες επιστημονικές  
αρχές καθορισμού των «ρατσιστικών» συναισθημάτων και πράξεων, σχεδιασμένο για τις 
ανάγκες των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των δασκάλων και των γονιών τους.  

Δωρεάν συμμετοχή για όλους με χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης  

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ AΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ                             
ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ  
ΑΝΤΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Πέραν μιας ριζικά αποτελεσματικότερης κατανόησης των φαινομένων του «ρατσισμού», 
οι ίδιες βασικές αρχές καθορισμού της συμπεριφοράς βοηθούν εμάς—αλλά και τα παιδιά 
μας—στη ρύθμιση συνθηκών στο σπίτι και στο σχολείο ώστε να υπάρχει αρμονική και   
ευχάριστη ανάπτυξη γνώσης και κοινωνικότητας, χωρίς τιμωρία και τις επιπτώσεις της.  

Pro-difference-Erasmus+ συνεργάτες: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, OsloMet University (Νορβηγία), Actionaid Hellas, 4Change 
(Πορτογαλία) και Oxfam (Ιταλία). 

Η τάση μας να προτιμάμε τους ανθρώπους με φυλετικά           
χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά μας προκύπτει από τη    
μακροπρόθεσμη κοινωνική εμπειρία μας, με τον ίδιο τρόπο που 
αποκτούμε προτίμηση για μια ποδοσφαιρική ομάδα ή πολιτικό 
κόμμα. Στο πρόγραμμα Pro Difference, η διεργασία αυτή      
διευκρινίζεται, π.χ., με μια επίδειξη της απόκτησης απλών 
«ρατσιστικών» προτιμήσεων σε περιστέρια—«φυλετικές»     
διακρίσεις που γενικεύονται σε άλλα άτομα με παρόμοια        
εμφάνιση. Στην συνέχεια, διευκρινίζεται πώς οι φυλετικές              
προτιμήσεις ανατρέπονται σε προτίμηση για την άλλη «φυλή», 
αλλά και πώς εξαφανίζονται εντελώς, χωρίς καμία τιμωρία ή   
απειλή της.   



Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:  

ΕUROBA 

Σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότεροι αναλυτές της συμπεριφοράς δεν εργάζονται με αυτόν τον 
τίτλο, αλλά ως εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, λογοθεραπευτές, βρεφοκόμοι,               
θεραπευτές εργασίας, διευθυντές ανθρωπίνων πόρων, κ.α. Οι σπουδές τους στη θετική         
επιστήμη της συμπεριφοράς τούς εφοδιάζει με πολύτιμες παρατηρητικές και αναλυτικές            
ικανότητες που σπάνια διδάσκονται στα προγράμματα εκπαίδευσης των επαγγελμάτων που 
ασκούν, ικανότητες που αυξάνουν τις δυνατότητές τους να πετύχουν τους στόχους των          
φορέων και των ωφελούμενών τους. 

Με την εφαρμογή της γνώσης τους στην μακροπρόθεσμη αλληλεπίδραση συμπεριφοράς-     
περιβάλλοντος, το έργο των αναλυτών συμπεριφοράς ξεχωρίζει σε κάθε επάγγελμα—
ιδιαίτερα σε παρεμβάσεις που αφορούν φαινόμενα συμπεριφοράς που αλλιώς θεωρούνται 
ανίατα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί μη ειδικευμένοι στην επιστήμη μας έχουν δηλώσει ειδίκευση 
στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς. 

Για την προστασία του κοινού από ενδεχόμενη παραπληροφόρηση—αλλά κυρίως για την    
διάδοση της θετικής επιστήμης της συμπεριφοράς—στο εξωτερικό έχουν αναπτυχθεί κρατικά 
και διεθνή συστήματα πιστοποίησης στην ανάλυση συμπεριφοράς. Δυστυχώς, η μεγαλύτερη    
διεθνής οργάνωση πιστοποίησης—η Behavior Analyst Certification Board (BACB)—προσφάτως 
διέκοψε την πιστοποίηση νέων αναλυτών συμπεριφοράς που δεν εργάζονται σε αγγλόφωνες 
χώρες. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλυτές της συμπεριφοράς έξι κρατών—με τη συνεργασία συναδέλφων 
από 16 ακόμη κράτη και με την υποστήριξη της Ε.Ε.—δημιουργούν μια Ευρωπαϊκή                 
Πιστοποίηση στην Ανάλυση Συμπεριφοράς, το «European Behavior Analyst» ή «EuroBA».         
Το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί, μαζί με μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του          
επαγγέλματός μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την Κυριακή 26 Ιουνίου.  

Οι κύριοι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία της EuroBA: 

Η Κυριακάτικη εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές στην                                   

Ανάλυση Συμπεριφοράς, αλλά είναι ανοιχτή σε όλους δωρεάν,                                                            

με χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.6, 12.00 με 16.00 


