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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
“ Ψηλαφώντας τις ουσιώδεις αρχές και βασικές δεξιότητες
για την συγκρότηση της ταυτότητας του ανθρώπου
του 21ου αιώνα.”
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τον άνθρωπο του σήμερα για να
κατανοήσει ποιές αρχές διέπουν την ζωή του, που εδράζονται οι δυσκολίες του, ποιές δεξιότητες
απαιτούνται για ένα λειτουργικό ζειν και πως θα καταφέρει να ζήσει αυτό για το οποίο είναι
προορισμένος, αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό του.
Η αποτελεσματικότητα του σημερινού ανθρώπου στηρίζεται στη μετακίνηση από το ego
system στο oiko system. Αυτή η μετακίνηση απαιτείται διότι η ζωή μας έχει μετέλθει μιας σειράς
πολιτισμικών αλλαγών, εγγεγραμένων στο DNA μας. Συγκεκριμένα από τον αγροτικό ελληνικό
πολιτισμό μεταβήκαμε σε μετανεωτερικές μορφές συγκρότησης της ταυτότητας. Καλούμαστε
λοιπόν να αποδομήσουμε και να διαλέξουμε τι θα κρατήσουμε. Στη βιομηχανική εποχή άρχισαν να
κόβονται οι συλλογικότητες με έμφαση στον ατομικισμό. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να
προσδιορίσουμε τον εαυτό ως άτομο λειτουργικό μέλος ομάδας, ενώ βιώνουμε μια μεγαλύτερη
συμπλοκότητα χωρίς να έχουμε την αντίστοιχη παιδεία. Η σύγχυση που ζούμε θέλει πλαίσιο
στήριξης και τον εαυτό να πατάει γερά στα πόδια του. Πως θα εξοπλίσουμε το άτομο να
αντιμετωπίσει την συμπλοκότητα, ο καθένας να βρει ρίζα, να συνδεθεί με το παρελθόν, να βρει
προσωπικά κομμάτια σύνδεσης; Γίνομαι πρόσωπο από την στιγμή που με βλέπει ο απέναντι,
χρειάζομαι την σχέση. Σε αυτή την ανάγκη απαντάει το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ζωής, φοιτητές και ανθρώπους που αναζητούν την
διεύρυνση τους.
Το σεμινάριο είναι βιωματικό, θα πραγματοποιηθούν έξι δίωρες συναντήσεις. Θα
δουλέψουμε με ομάδα με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 16 άτομα. Η συμμετοχή σε όλες τις
συναντήσεις είναι υποχρεωτική. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
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Ημερομηνίες και ώρες σεμιναρίου :Παρασκευές ώρες 17.30-19.30
Παρασκευή 23 Μαρτίου
Παρασκευή 30 Μαρτίου
Παρασκευή 27 Απριλίου
Παρασκευή 4 Μαϊου
Παρασκευή 25 Μαϊου
Παρασκευή 1 Ιουνίου
Εκπαιδεύτριες: Κωνσταντίνα Βάμβουρα και Μαρία Παπαδάτου
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Συμβουλευτική γονέων και εφήβων και στον σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό μαθητών
στη β/θμια εκπαίδευση. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα πεδία της κοινωνικής εργασίας και
παιδαγωγικής (ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό
Καποδιστριακό. Παν.Αθηνων)

ενώ ασχολήθηκε με την ψυχολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

(MSc, Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Λονδίνου – UCL). Έχει εκπαιδευτεί στο ΑΚΜΑ, Αθηναικό
Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, στους εξής τομείς:
1)Διετές Σεμινάριο στο Συστημικό Σκέπτεσθαι
2)Ετήσιο Σεμινάριο Συστημικής Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου
3)Ετήσιο Σεμινάριο Επιστημολογίας της Συστημικής Θεωρίας
4)Τριετές Σεμινάριο Διεργασίας Ομάδας.
Είναι μέλος της ΕΛΕΣΥΠ.
Η Μαρία Παπαδάτου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε την
ειδικότητα της Κυτταρολογίας. Εργάζεται στο ΠΕΔΥ Καλλιέας με τον βαθμό Διευθυντού ΕΣΥ.
Έχει εκπαιδευτεί στο ΑΚΜΑ, Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, στους εξής τομείς:
1)Διετές Σεμινάριο στο Συστημικό Σκέπτεσθαι
2)Ετήσιο Σεμινάριο Συστημικής Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου
3)Ετήσιο Σεμινάριο Επιστημολογίας της Συστημικής Θεωρίας
4)Τριετές Σεμινάριο Διεργασίας Ομάδας.
Είναι μέλος της ΕΛΕΣΥΘ.
Για την εγγραφή σας μπορείτε να πατήσετε εδώ. https://goo.gl/forms/wFCaEu36boIFilRm2
Εγγραφές μέχρι 16 Μαρτίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ για τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. 150 για μη Μέλη
Η κατάθεση των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει έως την 19η Μαρτίου 2018 στους Τραπεζικούς
λογαριασμούς: ΕθνικήΤράπεζα: αρ. λογαριασμού 146/29607533
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ΙΒΑΝ:GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA
ή ΤράπεζαΠειραιώς: αρ. λογαριασμού 5105-039679-919
ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919
Δικαιούχος: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας.
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