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 2017 - 2018
Σειρές Επιµορφωτικών Συναντήσεων
Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2017
Παρασκευή 7 – 9 µµ
Α΄ Κύκλος: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10,
10/11, 24/11, 15/12
7 συναντήσεις
Ιανουάριος - Μάρτιος 2018
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Β΄ Κύκλος: 12/1, 9/2, 23/2,
9/3, 23/3
5 συναντήσεις
Απρίλιος - Ιούνιος 2018
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Γ΄ Κύκλος: 27/4, 18/5, 1/6, 15/6
4 συναντήσεις

Η Οπτική της Προσέγγισης του Processwork - ∆ιεθνείς Εκπαιδευτές
Οµάδα Επαγγελµατικής Εποπτείας:
η οπτική του Processwork µέσω
ανάλυσης περιστατικών – Κύκλοι Α, Β, Γ
Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

Ανοιχτή Εποπτεία
Joe Goodbread, Ph.D.

13 Απριλίου 2018
Παρασκευή 6 – 9 µµ

Ανοιχτή Εποπτεία
Dawn Menken, Ph.D.

18 Μαΐου 2018
Παρασκευή 6 – 9.30 µµ

∆ουλεύοντας µε το Τράυµα –
Eργαστήρι
Emetchi, MPW

Κόστος Α΄ Κύκλου: 140€ *
Κόστος Β΄ Κύκλου: 100€ *

Κόστος Γ΄ Κύκλου: 80€ *

Οκτώβριος 2017 – Απρίλιος 2018
Κυριακή 10 - 2 µµ
15/10, 5/11, 26/11, 17/12, 2017
14/1, 4/2, 4/3, 1/4, 2018
8 συναντήσεις

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές
∆ιεργασίας Οµάδας και
το Ρόλο του Συντονιστή Β.Α.∆.Ο. Ι
Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.
Κόστος: 240 €*

Οκτώβριος 2017 – Μάρτιος 2018
Σάββατο, 3 – 7µµ
14/10, 4/11, 25/11, 16/12, 2017
13/1, 3/2, 3/3, 31/3, 2018
8 συναντήσεις

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές
∆ιεργασίας Οµάδας και
το Ρόλο του Συντονιστή Β.Α.∆.Ο. ΙI
Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.
Κόστος: 240 €*

Οκτώβριος 2017 – Μάρτιος 2018
Σάββατο, 10 – 2µµ
14/10, 4/11, 25/11, 16/12, 2017
13/1, 3/2, 3/3, 31/3, 2018
8 συναντήσεις

26 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή 6 – 9 µµ

Εκπαίδευση στο Processwork
Σεπτέµβριος 2017 - Ιούνιος 2018
Σάββατο & Κυριακή 10 – 6 µµ
30/9-1/10, 11-12/11, 27-28/1,
17-18/3, 14-15/4, 19-20/5
6 συναντήσεις

∆εύτερο Έτος Εκπαίδευσης
στο Processwork
Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

Για αναλυτική περιγραφή κοιτάξτε την πίσω πλευρά της αφίσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 9848 912.
Φωτογραφίες αφίσας: Leunig (www.leunig.com.au)

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές
∆ιεργασίας Οµάδας και
το Ρόλο του Συντονιστή Β.Α.∆.Ο. ΙII
Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.
Κόστος: 240 €*

Κόστος ολοκλήρωµένης επιµόρφωσης
ΒΑ∆Ο ΙΙΙ: 420 €* [ΒΑ∆Ο ΙΙΙ: 240 €, Εποπτείες:
90 € (3Χ 30 €), Συνεδρίες: 90 € (3Χ 30 €)]

Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Προγράµµατα Ενδυνάµωσης
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
(υπεύθυνη προγράµµατος)
1. Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών
(teachersempowered.gr)
2. Ενδυνάµωση Ηγεσίας
(leadersempowered.gr)

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

Ανοιχτές ∆ιεργασίες Οµάδας*

Υπεύθυνες Επιµορφωτικών Σεµιναρίων

Παρασκευή 7 – 9 µµ
6/10, 3/11, 8/12, 2017
2/2, 16/3, 20/4, 25/5, 2018

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

Συντονίστριες: Λένα Ασλανίδου, MPW
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

“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 ∆ηµοκρατίας» και είναι ανοιχτές σε όσους επιθυµούν να εξερευνήσουν σε βάθος θέµατα και προβλήµατα 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.

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

Περιγραφές
Σειρών
Επιµορφωτικών
Συναντήσεων
Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2017
Αγαπηµένοι µας φίλες και φίλοι,
Ξεκινάει άλλη µια χρονιά για το Processwork Hub. Συνεχίζουµε την εξέλιξη των υπαρχόντων
δραστηριοτήτων, παραµένοντας ανοιχτές στην ανάδυση νέων project που θα προκύψουν από τη
συλλογική δηµιουργική διεργασία µεταξύ όλων µας.
Οι δραστηριότητες 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 Μ.Κ.Ο., οργανισµούς
και εθελοντές σε δοµές αλληλεγγύης.
Συνεχίζονται το ∆εύτερο Έτος Εκπαίδευσης στο Processwork, οι οµάδες επαγγελµατικής εποπτείας,
η επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας, καθώς και οι συνεργασίες µας µε φορείς
εκπαίδευσης στο Processwork και άλλους φορείς επαγγελµατικής επιµόρφωσης στο εξωτερικό.Το
Processwork Hub είναι ο εκπρόσωπος των προγραµµάτων Ενδυνάµωσης που έχει αναπτύξει η
Grundkraft (Teachers Empowered, Youth Workers Empowered, Leaders Empowered). Μαζί µε την
Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών, που συνεχίζεται για 8η χρονιά, φέτος θα ξεκινήσουµε και την
Ενδυνάµωση Ηγεσίας. Είµαστε στο τελικό στάδιο ετοιµασίας του προγράµµατος. Λεπτοµέρειες θα
ανακοινωθούν αργότερα µέσα στη χρονιά.
Την φετινή χρονιά έχουµε την χαρά να φιλοξενούµε αγαπηµένους φίλους και συνεργάτες από τη
διεθνή κοινότητα του Processwork, οι οποίοι θα εµπλουτίσουν τις δραστηριότητες της χρονιάς. Τον
Ιανουάριο θα έρθει ο Joe Goodbread, ένας από τους πρώτους συνεργάτες του Arnold Mindell και τον
Απρίλιο η Dawn Menken, η οποία έχει δηµιουργήσει µαζί µε άλλους τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
του Process Work Institute στο Portland, Oregon. Και οι δύο θα προσφέρουν την προσωπική τους
µατιά πάνω στην θεώρηση του Processwork, στα πλαίσια µιας ανοιχτής εποπτείας. Τον Μάιο
φιλοξενούµε την Emetchi και τη Rhea, µέλη της οµάδας εκπαιδευτών του Ελληνικού προγράµµατος
εκπαίδευσης στο Processwork, οι οποίες θα προσφέρουν την εµπειρία και γνώση τους στην οµάδα
εκπαιδευοµένων.
Μέσα στο κλίµα ολοένα αυξανόµενης έντασης στον πλανήτη µας συχνά απελπιζόµαστε, νιώθοντας
ότι κάθε προσπάθεια είναι µια σταγόνα στον ωκεανό, σε σχέση µε τις αλλαγές που χρειάζονται να
γίνουν. Ελπίδα µας είναι ότι η µετατόπιση συνειδητότητας που χρειαζόµαστε ως ανθρωπότητα γίνεται
µη γραµµικά! Μπορεί η δική µας αφύπνιση κι επίγνωση να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Ας
κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε!

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

Καλή µας χρονιά! Μακάρι να µας εκπλήξει ευχάριστα ο κόσµος µας!

Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D., Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

Με εκτίµηση,
Λένα Ασλανίδου, MPW,
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.,
Λίλη Βασιλείου, Ph.D.

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.

www.processworkHub.gr

Η Οπτική
της προσέγγισης
του Processwork –
∆ιεθνείς Εκπαιδευτές

O Joe Goodbread και η Dawn Menken θα κάνουν µια ανοιχτή εποπτεία για συµβούλους ψυχικής
υγείας, θεραπευτές, συντονιστές οµάδων και εργαζόµενους σε οργανισµούς από εκπαιδευτές του
Processwork από την διεθνή κοινότητα. Η εποπτεία θα προσφέρει την οπτική του Processwork στη
δουλειά µε άτοµα, ζευγάρια και οικογένειες, καθώς και δουλειά µε οµάδες, κοιν και οργανισµούς.
Η Emetchi θα κάνει ένα εργαστήρι για την προσέγγιση του Processwork στη ∆ουλειά µε το Τραύµα.

Επιµόρφωση στις Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας και το Ρόλο
του Συντονιστή: ΒΑ∆Ο ΙΙΙ
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D., Λίλη Βασιλείου, Ph.D.
Η σειρά αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο
Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας (ΒΑ∆Ο Ι και ΒΑ∆Ο ΙI και σε όσους έχουν συµµετάσχει στο
Εργαστήριο ΒΑ∆Ο).
Ο τρίτος αυτός κύκλος της τριετούς επιµόρφωσης ΒΑ∆Ο θα εστιάσει στην ανάλυση και
επεξεργασία της δυναµικής οµάδων στις οποίες συµµετέχουµε ή συντονίζουµε, µέσα από την
εποπτεία περιστατικών, τη µελέτη βιντεοσκοπηµένων διεργασιών και τη δουλειά προσωπικής
ανάπτυξης του συντονιστή. Για όσους επιθυµούν να ολοκληρώσουν την τριετή επιµόρφωση και
να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης στο ΒΑ∆Ο, µπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση
µε την εκπόνηση µιας µελέτης (project) για βιωµατική εφαρµογή της µάθησης, τρεις ατοµικές
εποπτείες για υποστήριξη στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της µελέτης, καθώς και τρεις
ατοµικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης για την εµβάθυνση σε θέµατα προσωπικής
ανάπτυξης που άπτονται του συντονισµού και αναδύονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
Αναλυτικές πληροφορίες για την τριετή επιµόρφωση υπάρχει στην ιστοσελίδα
www.processworkhub.gr/epimorfosi-stis-vasikes-arhes-diergasias-omadas.htm

Προγράµµατα Ενδυνάµωσης
Υπεύθυνη σχεδιασµού προγραµµάτων:
Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D.

∆εύτερο Έτος
Εκπαίδευσης
στο Processwork

∆εύτερο Έτος στο Processwork
Λένα Ασλανίδου, MPW, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Ph.D., Λίλη Βασιλείου, Ph.D.
Συνεχίζουµε το ∆εύτερο Έτος εκπαίδευσης στο Processwork µε το 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο
σεµινάριο. Το ∆εύτερο Έτος εκπαίδευσης είναι µέρος της ολοκληρωµένης εκπαίδευσης που οδηγεί
στο ∆ίπλωµα στο Processwork. Αναλυτικές πληροφορίες για την εκπαίδευση στο Processwork
υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.processworkhub.gr/ekpaideusi-gia-to-diploma-processwork.htm

Ενδυνάµωση Εκπαιδευτικών
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.teachersempowered.gr)

Ενδυνάµωση Ηγεσίας (νέο πρόγραµµα)
Η Ενδυνάµωση Ηγεσίας είναι ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής επιµόρφωσης για ανθρώπους που
εργάζονται σε θέσεις ευθύνης σε οργανισµούς, φορείς, ΜΚΟ και συνεργατικές οµάδες. Είναι
ένα δυνατό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει την οργανωσιακή αλλαγή. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του προγράµµατος.
(www.leadersempowered.gr)

