
Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2016 
Σάββατο & Κυριακή 10 πµ – 6 µµ
25-26/9, 15-16/10, 12-13/11, 
10-11/12
7ο, 8ο, 9ο και 10ο σεµινάριο 

Εκπαίδευση στο Processwork

Εισαγωγικό Έτος στο Processwork

Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD
Λίλη Βασιλείου, PhD

Επιµορφωτικά Σεµινάρια

Το Processwork είναι µια εξελισσόµενη, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση 
της ανθρώπινης εµπειρίας. Είναι µια ολιστική προσέγγιση που προσφέρει µία καινούργια 
µατιά και τρόπο να κατανοεί και να διερευνά κανείς τα όνειρα, τα σωµατικά προβλήµατα, 
τις σχέσεις, τις εξαρτήσεις, τις ακραίες καταστάσεις συνείδησης, τη δυναµική οµάδων 
καθώς και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Χρησιµοποιεί την επίγνωση 
για να καταλύσει προσωπικές και κοινωνικές αλλαγές.

∆ραστηριότητες  2016 - 2017

Ανοιχτές ∆ιεργασίες Οµάδας

Παρασκευή 7 – 9 µµ

7/10, 11/11, 9/12

13/1, 10/3, 12/5, 16/6

Συντονίστριες: Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD
Λίλη Βασιλείου, PhD 

Υπεύθυνες Επιµορφωτικών Σεµιναρίων 

Λένα Ασλανίδου, MPW, Dipl.PW (Diploma in Processwork)  210 9848 912  
 lena.aslanidou@gmail.com

Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Dipl.PW (Diploma in Processwork)  210 9848 912  
 avassiliou@gmail.com

Λίλη Βασιλείου, PhD, Dipl. PW (Diploma in Processwork)  210 9848 912  
 lvassiliou@gmail.com 
 

Χώρος ∆ραστηριοτήτων

Γιαννάρου 17, 174 55 Άλιµος (1η στάση Καλαµακίου, στάση Τραµ “Πικροδάφνη”)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 9848 912
ή επισκεφθείτε το www.processworkHub.gr

Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2016 
Παρασκευή 7 – 9 µµ
Α΄ Κύκλος: 30/9, 14/10, 4/11, 
18/11, 2/12, 16/12
6 συναντήσεις

Ιανουάριος - Απρίλιος 2017 
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Β΄ Κύκλος: 20/1, 3/2, 10/2, 3/3, 
24/3, 7/4 
6 συναντήσεις

Μάιος - Ιούνιος 2017
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Γ΄ Κύκλος: 19/5, 9/6, 30/6
3 συναντήσεις

Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017
Σάββατο, 10 - 2 µµ
8/10, 5/11, 3/12, 
14/1/, 4/2, 4/3, 1/4/, 13/5
8 συναντήσεις

Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017
Σάββατο, 3 – 7µµ
8/10, 5/11, 3/12, 
14/1/, 4/2, 4/3, 1/4/, 13/5
8 συναντήσεις

Οκτώβριος 2016 – Μάιος 2017
Σάββατο 10 – 3 µµ (1η & 5η συνάντηση)
10.30 – 2.30 µµ (2η, 3η, 4η συνάντηση)
22/10, 17/12, 11/2, 8/4, 20/5
5 συναντήσεις σε ολοµέλεια
6 συναντήσεις σε µικρές οµάδες

Σειρές Επιµορφωτικών Συναντήσεων

Οµάδα Επαγγελµατικής Εποπτείας: 
η οπτική του Processwork µέσω 
ανάλυσης περιστατικών – Κύκλοι Α, Β, Γ

Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD
Λίλη Βασιλείου, PhD

Κόστος Α΄ Κύκλου: 120€ * 

Κόστος Β΄ Κύκλου: 120€ * 

Κόστος Γ΄ Κύκλου: 60€ *

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές 
∆ιεργασίας Οµάδας και 
το Ρόλο του Συντονιστή Β.Α.∆.Ο. ΙI

Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD
Λίλη Βασιλείου, PhD
Κόστος: 240 €*

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές 
∆ιεργασίας Οµάδας και 
το Ρόλο του Συντονιστή Β.Α.∆.Ο. Ι

Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD
Λίλη Βασιλείου, PhD
Κόστος: 240 €*

Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών
www.endynamosiekpaideftikon.gr

Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD 
(συντονίστρια προγράµµατος)
Κόστος: 180 € *

“Βαθιά ∆ηµοκρατία είναι η αίσθηση ότι ο κόσµος είναι εδώ για να µας βοηθήσει να γίνουµε
ολόκληροι και ότι εµείς είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε τον κόσµο να γίνει ολόκληρος.” 
Arnold Mindell

Οι συναντήσεις ∆ιεργασίας Οµάδας στηρίζονται σε µια συναισθηµατική στάση «Βαθιάς ∆ηµο-
κρατίας» και είναι ανοιχτές σε όσους επιθυµούν να εξερευνήσουν σε βάθος θέµατα και προ-
βλήµατα που αφορούν την ζωή µας, σαν κοινωνικά και πολιτικά άτοµα, στα πλαίσια της οµάδας. 
Το θέµα επιλέγεται στην κάθε συνάντηση από την οµάδα. (∆ραστηριότητα χωρίς κόστος.)

Οι διεργασίες θα βιντεοσκοπούνται για µελέτη και εκπαίδευση στον συντονισµό οµάδων στο 
Processwork Hub. ∆εν θα δηµοσιοποιούνται. 

Για αναλυτική περιγραφή κοιτάξτε την πίσω πλευρά της αφίσσας. Για περισσότερες πληροφορίες 
& εγγραφή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 9848 912.

Για Εσωτερικές Συγκρούσεις και 
Συγκρούσεις στον Κόσµο: 
Σχετικότητα και Σαµανισµός

Amy Mindell, PhD & Arnold Mindell, PhD

20-21 Απριλίου 2017, Πόρτο Χέλι

Πληροφορίες: 
www.worldwork.org/worldwork- 
2017-greece/a-a-mindell-workshop

WORLDWORK 2017 ΕΛΛΑ∆Α
Βαθιά ∆ηµοκρατία σε Έναν ∆ιαιρεµένο  
Κόσµο: Μετατοπίζοντας τη Συνειδητότητα 
στην Πολιτική, την Οικονοµία, 
την Οικολογία και τις Σχέσεις
23-28 Απριλίου, 2017
Πόρτο Χέλι
Πληροφορίες: www.worldwork.org

*Υπάρχει η δυνατότητα περιορισµένου αριθµού υποτροφιών ανάλογα µε τον αριθµό 
  των συµµετεχόντων.



Περιγραφές
Σεµιναρίων

Οµάδα Επαγγελµατικής Εποπτείας: 
η οπτική του Processwork µέσω ανάλυσης περιστατικών
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Λίλη Βασιλείου, PhD

Σε αυτές τις επιµορφωτικές συναντήσεις θα εστιάσουµε στην ανάλυση περιστατικών βάσει 
της οπτικής του Processwork. Σε κάθε συνάντηση, τρία µε τέσσερα µέλη της οµάδας θα έχουν 
τη δυνατότητα να εστιάσουν σε θέµατα εποπτείας που αφορούν συγκεκριµένα περιστατικά από 
τη δουλειά τους. Η εποπτεία θα γίνεται εναλλάξ από µια από τις τρεις συντονίστριες. 

Επιµόφωση στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας και το Ρόλο 
του Συντονιστή: ΒΑ∆Ο Ι
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Λίλη Βασιλείου, PhD

Μέσα από την οπτική της προσέγγισης του Processwork, µπορούµε να κατανοήσουµε τις 
δυναµικές και συγκρούσεις που αναδύονται σε µια οµάδα σαν µια προσπάθεια να γνωρίσει 
η οµάδα τον εαυτό της και τις εµπειρίες των µελών της, σαν απαραίτητες και αναγκαίες σε 
αυτήν την διαδικασία αυτογνωσίας. Σε αυτήν την επιµόρφωση θα εστιάσουµε θεωρητικά και 
βιωµατικά στη διεργασία οµάδας µε βάση τη προσέγγιση του Processwork. Το ΒΑ∆Ο Ι είναι 
ο πρώτος χρόνος τριετούς επιµόρφωσης στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµαδας και τον Ρόλο 
του Συντονιστή. Σε αυτό µπορούν να συµµετέχουν και όσοι ενδιαφέρονται για µια εισαγωγή 
στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµαδας χωρίς να δεσµεύονται στην ολοκλήρωση του τριετούς 
προγράµµατος. Αναλυτικές πληροφορίες για την τριετή επιµόρφωση υπάρχει στην ιστοσελίδα  
www.processworkhub.gr/ekpaideusi.htm 

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας και το Ρόλο 
του Συντονιστή: ΒΑ∆Ο ΙΙ 
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Λίλη Βασιλείου, PhD

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο Βασικές Αρχές 
∆ιεργασίας Οµάδας (Β.Α.∆.Ο. Ι). Στον κύκλο αυτό θα συνεχίσουµε να εµβαθύνουµε στην έννοια 
της Βαθιάς ∆ηµοκρατίας και στις δεξιότητες και µεταδεξιότητες του συντονιστή. 
Θα εξασκηθούµε στην κατανόηση της δοµής της ∆ιεργασίας Οµάδας (πρωτογενείς/ 
δευτερογενείς διεργασίες, φραγµοί, ρόλοι, ρόλοι φαντάσµατα, στιγµές έντασης, διαφορετικά 
επίπεδα εµπειρίας) και θα συνεχίσουµε την εκπαίδευση εστιάζοντας σε θέµατα όπως 
δυναµικές περιθωριοποίησης και επίγνωση των εσωτερικών εµπειριών του συντονιστή και 
συσχέτιση αυτών µε την διεργασία της οµάδας.

Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών
Συντονισµός προγράµµατος: Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών, µέσα από µια βαθύτερη 
κατανόηση του ρόλου τους µέσα στο σχολικό σύστηµα, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επικοινωνίας και ηγεσίας. Το πρόγραµµα βασίζεται στο εγχειρίδιο “Ενδυνάµωση 
Εκπαιδευτικών” των Lukas Hohler και Joe Goodbread. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του προγράµµατος www.endynamosiekpaideftikon.gr

Για Εσωτερικές Συγκρούσεις και Συγκρούσεις στον Κόσµο: 
Σχετικότητα και Σαµανισµός
Amy Mindell, PhD & Arnold Mindell, PhD

Οι καθηµερινές ειδήσεις είναι γεµάτες παραδείγµατα του πως οι καλές προθέσεις της 
δηµοκρατίας δεν λειτουργούν επαρκώς. Γι αυτό την δεκαετία του '80 αναπτύξαµε τη “Βαθιά 
∆ηµοκρατία” για να δουλέψουµε µε προβλήµατα στον κόσµο, χρησιµοποιώντας τον ακτιβισµό 
µαζί µε την επίγνωση της εσωτερικής εµπειρίας και των σινιάλων επικοινωνίας.
Μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής δράσης και του 
ακτιβισµού για την αφύπνηση των ανθρώπων, καθώς επίσης και της επίγνωσης των σινιάλων 
επικοινωνίας και της παρατήρησης των «ρόλων φαντασµάτων» και των «στιγµών έντασης» 
µπορούν να µαθευτούν. Αλλά, οι µεταβληµένες καταστάσεις συνείδησης, το ονείρεµα και τα 
αισθαντικά επίπεδα της Βαθιάς ∆ηµοκρατίας, που είναι απαραίτητα για βιώσιµες σχέσεις, 
προϋποθέτουν την ικανότητα για δουλειά µε τον εαυτό µας. Παρ’ ότι όλοι γεννούνται µε την ίδια 
ικανότητα να ονειρευτούν και να βοηθήσουν τον κόσµο, οι κοινωνίες σήµερα περιθωριοποιούν 
και την αντικειµενική ισχύ του ακτιβιστή και το ονείρεµα του σαµάνου.
Ο κόσµος µας χρειάζεται όχι µόνο µια βαθύτερη δηµοκρατία, αλλά εσένα, να είσαι ένας νέος 
ηγέτης που είναι ταυτόχρονα ρεαλιστής και ένας σαµάνος µε ένα παλτό µε πολλά χρώµατα. 
Μαζί, θα βοηθήσουµε να δηµιουργήσουµε περισσότερη επίγνωσης της ποικιλοµορφίας στον 
κόσµο και ένα σπίτι για όλους µας.

Πληροφορίες: www.worldwork.org/worldwork-2017-greece/a-a-mindell-workshop

WORLDWORK 2017 ΕΛΛΑ∆Α
Βαθιά ∆ηµοκρατία σε Έναν ∆ιαιρεµένο Κόσµο:
Μετατοπίζοντας τη Συνειδητότητα στην Πολιτική, την Οικονοµία, 
την Οικολογία και τις Σχέσεις

Το Worldwork είναι ένα βιωµατικό εκπαιδευτικό σεµινάριο επίλυσης συγκρούσεων, 
συντονισµού οµάδων και δηµιουργίας κοινότητας. Συντονίζεται από µια διεθνή οµάδα 
συντονιστών της προσέγγισης του Processwork. Προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία σε 
ανθρώπους από όλο τον κόσµο να βρεθούν µαζί σε ένα ισχυρό φόρουµ, να εστιάσουν και να 
δουλέψουν πάνω σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά ζητήµατα, χρησιµοποιώντας τις 
δεξιότητες της διεργασία οµάδας, των σχέσεων και της εσωτερικής δουλειάς. Φέρνοντας 
επίγνωση στις πολλές όψεις και διαστάσεις των εµπειριών που υπάρχουν σε κάθε σύγκρουση, 
αναδύονται ευκαιρίες για αλλαγή των κοινοτήτων. 
 
Για το κάλεσµα της Ελληνικής οργανωτικής επιτροπής δείτε:
www.worldwork.org/worldwork-2017-greece/theme

Σεπτέµβριος 2016

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Παίρνοντας ενέργεια και εµψύχωση µέσα από το σχετίζεσθαι και την συν-δηµιουργία µαζί σας 
ξεκινάµε την καινούργια χρονιά για το Processwork Hub.

Οι δραστηριότητες µας επικεντρώνουν σε επαγγελµατική επιµόρφωση στο χώρο της ψυχικής 
υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις στην κοινότητα, όπως ανοιχτές διεργασίες 
οµάδας και ανοιχτά φόρουµ, εποπτεία και επαγγελµατική επιµόρφωση εργαζόµενων σε ΜΚΟ και 
εθελοντών σε δοµές αλληλεγγύης.

Αυτήν τη χρονιά συνεχίζονται το Εισαγωγικό Έτος στο Processwork, οι οµάδες επαγγελµατικής 
εποπτείας, η Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών, καθώς και η επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές ∆
ιεργασίας Οµάδας (Β.Α.∆.Ο. Ι & Β.Α.∆.Ο. ΙΙ).  Συνεχίζονται επίσης οι συνεργασίες µας µε φορείς 
εκπαίδευσης στο Processwork στο εξωτερικό.

Την άνοιξη έχουµε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούµε τους αγαπηµένους µας δασκάλους, Drs 
Amy & Arny Mindell, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες µεθόδους δουλειάς τους σε 
ένα διήµερο σεµινάριο µε θέµα « Η Ψυχολογία, η Πολιτική και η ∆ιεργασία της Αλλαγής στον 
Κόσµο».

Αµέσως µετά θα γίνει το διεθνές σεµινάριο επίλυσης συγκρούσεων και διεργασίας οµάδας 
Worldwork, το οποίο φέρνουµε ξανά στην Ελλάδα µετά από µια δεκαπενταετία, σε συνεργασία µε 
το Processwork Greece, το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου και το International Associa-
tion of Process Oriented Psychology. Το θέµα του σεµιναρίου είναι « Βαθιά ∆ηµοκρατία σε Έναν ∆
ιαιρεµένο Κόσµο: Μετατοπίζοντας τη Συνειδητότητα στην Πολιτική, την Οικονοµία, την Οικολογία 
και τις Σχέσεις».

Σε µια συγκυρία κλιµακούµενων εντάσεων και ακραίας βίας στον κόσµο, η δηµιουργία χώρου ενός 
διαλόγου ανάµεσα σε ανθρώπους µε διαφορετικές εµπειρίες και απόψεις, ο οποίος 
συµπεριλαµβάνει χώρο για όλες τις διαστάσεις της εµπειρίας µας, καθώς και η επίγνωση της 
σύνδεσης ανάµεσα στο προσωπικό, το κοινωνικό και το πολιτικό που αναπτύσσεται µέσα από 
τέτοιες αλληλεπιδράσεις, φέρνουν για µας ελπίδα για έναν πιο ανθρώπινο και βιώσιµο κόσµο.

Ευχόµαστε καλή δύναµη για όλα.

Με εκτίµηση,
Λένα Ασλανίδου, MPW, 
Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, 
Λίλη Βασιλείου, PhD                                                 www.processworkHub.gr

Εισαγωγικό Έτος στο Processwork
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Λίλη Βασιλείου, PhD 

Συνεχίζουµε το Εισαγωγικό Έτος στο Processwork µε το 7ο, 8ο, 9ο και 10ο σεµινάριο. 
Μετά τη συµπλήρωση του εισαγωγικού έτους, για όσους το επιθυµούν, θα υπάρξουν 
διαδικασίες αξιολόγησης για την εισαγωγή στην ολοκληρωµένη εκπαίδευση που οδηγεί στο 
∆ίπλωµα του Processwork. 

Περιγραφές
Σειρών 
Επιµορφωτικών 
Συναντήσεων

Εκπαίδευση 
στο Processwork


