OΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
CLUB POUR L’ UNESCO
MUNICIPALITÉ DE MAROUSSI (ATTICA)
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και
Πολιτιστικός Οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών
Organisation des Nations Unies
pour l’ éducation,
la science et la culture

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ,
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
MEMBRE DE LA FEDERATION HELLENIQUE
DES CLUBS ASSOCIATIONS ET CENTRES POUR L’ UNESCO

Σεμινάριο ʺΤα ψυχολογικά παιχνίδια στην επικοινωνία και η διεκδικητικότητα μεταξύ
των φύλωνʺ - Μέρος Α
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:
ʺΤα ψυχολογικά παιχνίδια στην
επικοινωνία και η διεκδικητικότητα
μεταξύ των φύλωνʺ, που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/11/2013
και ώρα 18:00 (διάρκειας δύο ωρών),
στα γραφεία του Ομίλου μας,
Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού, 1ος όροφος.
Το σεμινάριο αυτό έχει σα στόχο την αυτο-επίγνωση των στάσεών μας και των συμπεριφορών
μας. Στο σεμινάριο θα δούμε τι κάνουμε εμείς και πως «προσκαλούμε» τους άλλους σε μη
αποτελεσματικές ψυχολογικές επικοινωνιακές συναλλαγές, τι δεν κάνουμε εμείς για να
σταματήσει μια ατέρμονη επικοινωνιακή αναστάτωση, θα παρουσιάσουμε διάφορα
καθημερινά ψυχολογικά παιχνίδια συναλλαγής και θα αναγνωρίσουμε τη δική μας στάση
ζωής, ώστε να μπορέσουμε να δούμε στο επόμενο σεμινάριο σε βάθος, πως δυσλειτουργικές
συμπεριφορές μπορούν να τροποποιηθούν.
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 13/11/2013 είτε με e-mail: info@unesco.gr είτε στα
τηλέφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το υποέργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" του Υπουργείου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Εσωτερικών και αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο προώθησης της ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
της έμφυλης βίας και των κοινωνικών στερεοτύπων» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ)
Οργανώσεων)».
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