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Σεμινάριο ʺΑναπτύσσοντας και εξελίσσοντας την ενσυναίσθησηʺ
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: ʺΑναπτύσσοντας και
εξελίσσοντας την ενσυναίσθησηʺ, που θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17/02/2014 και
ώρα 17:45 (διάρκειας δύο ωρών), στα γραφεία
του Ομίλου μας, Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι,
Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού, 1ος όροφος.
«Ενσυναίσθηση». Μια σημαντική ικανότητα να μοιραζόμαστε από κοινού τα συναισθήματα
ενός άλλου προσώπου. Πολύ συχνά πλέον ακούμε την έννοια αυτή˙ παρουσιάζεται ως η
βαθύτερη κοινωνική δεξιότητα, που ανήκει στη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Είναι
σημαντική, γιατί αφορά την ουσιαστική κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης
του άλλου, όχι όμως γνωστικής κατανόησης, αλλά συναισθηματικής. Ενεργοποιώντας το
δικό μας συναίσθημα συμπάσχουμε με τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Πιο
συγκεκριμένα «να μπορούμε να ακούμε με τα αυτιά του άλλου και να βλέπουμε με τα
μάτια του». Η παρουσίαση θα αφορά ένα διαδραστικό και ευχάριστο παιχνίδι, κατά το
οποίο θα μπορέσουμε να την ενεργοποιήσουμε, αλλά και να την καλλιεργήσουμε.
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 Πέμπτη 13/02/2014 είτε με e-mail: info@unesco.gr &
unescogr@gmail.com είτε στα τηλέφωνα: 210-6147001 & 212-1000-250.
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)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βασ. Γεωργίου 2‐4, Μαρούσι, ΤΚ 15122
2‐4, rue Vas. Georgiou, 15122, Maroussi, Athènes

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / SECRETARIAT
Τηλ/Tél: 210‐6147002  φαξ/fax: 210‐6147004
url: www.unesco.gr  e‐mail: info@unesco.gr

