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Σεμινάριο ʺΜη λεκτική επικοινωνία: Αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος
μεταξύ των φύλωνʺ
Ο Όμιλος Unesco Αμαρουσίου στο πλαίσιο υλοποίησης
του σχεδίου δράσης με τίτλο:
«Δίκτυο προώθησης της ισότητας των φύλων και
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και των
κοινωνικών στερεοτύπων», σας προσκαλεί σε
σεμινάριο με θέμα:
ʺΜη λεκτική Επικοινωνία: Αποκωδικοποίηση της
γλώσσας του σώματος μεταξύ των φύλωνʺ,
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/01/2014
και ώρα 17:45 (διάρκειας δύο ωρών), στα γραφεία του
Ομίλου μας, Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία
ηλεκτρικού σταθμού, 1ος όροφος.
Καθημερινά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του σώματος για να ʺεπικοινωνήσουμεʺ σκέψεις και
συναισθήματα. Με την στάση του σώματός μας εκπέμπουμε τη συνολική διάθεσή μας και
μεταφέρουμε συνειδητά και ασυνείδητα μηνύματα, που επιδιώκουμε.
Γνωρίζοντας να αποκωδικοποιούμε τον δικό μας μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας κατανοούμε
τους άλλους και μπορούμε να «αγγίξουμε» την ενσυναίσθηση, έννοια που θα αναλυθεί σε
επόμενο σεμινάριο. Η γλώσσα του σώματος είναι μια φιλοσοφία σεβασμού προς την
διαφορετικότητα του άλλου, αλλά και εμπιστοσύνης μέσα από την κατανόηση, και το μοίρασμα
εμπειριών. Στο σεμινάριο αυτό θα διδάξουμε πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε στην πράξη τα
μηνύματα, που μεταφέρονται, ώστε να έχουμε αποτελεσματικότερες διαπροσωπικές, αλλά και
επαγγελματικές σχέσεις.
Ομιλήτρια:
Κατερίνα Dearing
Chartered Psychologist (BPS),Οικογενειακή Θεραπεύτρια (E.F.T.A.),
MA Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (ΙΟΕ Παν. Λονδίνου)
Το σεμινάριο δεν έχει οικονομική επιβάρυνση. Λόγω περιορισμένων θέσεων, επιβεβαιώστε τη
συμμετοχή σας μέχρι την Τετάρτη 08/01/2014 είτε με e-mail: info@unesco.gr &
unescogr@gmail.com είτε στα τηλέφωνα: 210-6147001 & 210-6147002
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το υποέργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" του Υπουργείου Εσωτερικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
και αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο προώθησης της ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων
και των κοινωνικών στερεοτύπων» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)».
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
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