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Πρόσκληση για
υποβολή εργασιών
Το περιοδικό «Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» (ΓΣΕ&Θ)
αποτελεί το ειδικό επιστημονικό περιοδικό της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας στην Ελλάδα. Στο περιοδικό δημοσιεύονται, μεταξύ
άλλων: θεωρητικά, ερευνητικά, εφαρμοσμένα και προσανατολισμένα στην
πράξη πρωτότυπα άρθρα, καθώς και μελέτες περιπτώσεων. Τα λεπτομερή
Abstracts που γράφονται στην αγγλική γλώσσα συμβάλουν στη προώθηση
της διεθνούς αποδοχής της ελληνικής έρευνας στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία. Επιπλέον το περιοδικό αποτελεί την επίσημη έκδοση
για το κλινικό τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ι.Ε.Θ.Σ.), καθώς και για
την επιστημονική εταιρία (Ε.Ε.Ε.Σ) στον τομέα της έρευνας της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας. Το περιοδικό έτσι αποτελεί πλέον
ένα σημαντικό φόρουμ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης
ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης και ανήκει στις σταθερές βιβλιογραφικές
πηγές που χρησιμοποιούν οι έλληνες ειδικοί που εργάζονται σε αυτή την
ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση.
Γίνεται δεκτό συγγραφικό έργο από ειδικούς που ασχολούνται με την
πρακτική, την έρευνα, την εκπαίδευση και την εποπτεία στο πεδίο των
γνωσιακών – συμπεριφοριστικών θεραπειών. Τα άρθρα πρέπει να είναι
πρωτότυπα και να επικεντρώνονται στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική
θεραπεία.
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή άρθρων μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία
του περιοδικού
(κα. Κατερίνα Φαλτσέτα).
http://ibrt.gr/edu/cbrt
cbrt@ibrt.gr

Το «Γνωσιακή –
συμπεριφοριστική έρευνα και
θεραπεία» εκδίδει:

1. Άρθρα σύνταξης: σύντομα άρθρα ανασκόπησης σε επίκαιρα και
αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με προτροπή της συντακτικής
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη σύνταξη του περιοδικού είναι
ανυπόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
2. Ανασκοπήσεις: ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων, στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
3. Ερευνητικές εργασίες: από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και των συγγενών της πεδίων.
4. Σύντομες αναφορές: μια σύντομη αναφορά σε μια καινοτόμο τεχνική ή
παρέμβαση που μπορεί να είναι λιγότερο επακριβής από μια ερευνητική
αναφορά.
5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case studies): γίνονται δεκτά άρθρα εφ’
όσον αφορούν περιπτώσεις θεραπειών στις οποίες έχει ακολουθηθεί
μια νέα θεραπευτική μέθοδος με τεκμηριωμένο αποτέλεσμα. Επίσης
γίνονται δεκτές αναφορές σε γενικές κλινικές εμπειρίες.
6. Επίκαιρα θέματα: σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε
συγκεκριμένο θέμα.
7. Πρακτικά: σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζών, συμποσίων, συνεδρίων,
από όλους τους τομείς της κλινικής ψυχολογίας, της ψυχιατρικής και
των συγγενών πεδίων. Μονογραφίες με θέματα από τους ίδιους τομείς
θα δημοσιεύονται σαν επιφυλλίδες, αφού επιλεγούν από επιτροπή
ειδικών για το θέμα.
8. Γράμματα προς της σύνταξη - αλληλογραφία: το ΓΣΕ&Θ ενθαρρύνει την
υποβολή επώνυμων αναλύσεων και περιλήψεων, επίκαιρων ανασκοπήσεων συγγραμμάτων και άρθρων από συζητήσεις, και ανασκοπήσεις
βιβλίων, παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με την ύλη του, πληροφορίες και εμπειρίες από κέντρα εκπαίδευσης και γενικά από την
άσκηση της ΓΣΘ.
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ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ
To «Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία»
είναι το πρώτο επιστημονικό περιοδικό γνωσιακής –συμπεριφορικής έρευνας και θεραπείας στην Ελλάδα. Δημοσιεύονται δύο τεύχη το χρόνο στα οποία περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, θεωρητικά, ερευνητικά, εφαρμοσμένα
και προσανατολισμένα στην πράξη πρωτότυπα άρθρα,
καθώς και μελέτες περιπτώσεων. Γίνονται δεκτά
άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Το περιοδικό
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ
για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης
ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και να ενταχθεί στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές
που χρησιμοποιούν Έλληνες και ξένοι
Ινστιτούτο Έρευνας
επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται
& Θεραπείας της
να αξιοποιήσουν το γνωσιακό-συΣυµπεριφοράς
μπεριφοριστικό μοντέλο στην
έρευνα και στην κλινική
πράξη.
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