Εικαστικά: Andrea Courvoisier

Æï 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.

¢òáóôèòéÞôèôå÷ 2021 - 2022
ªåéòÛ÷ ¶ðéíïòæöôéëñî ªùîáîôÜóåöî

¹áîïùÀòéï÷ - °ðòÝìéï÷ 2022
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Β΄ Κύκλος: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2
11/3, 1/4, 15/4
7 συναντήσεις

»Àéï÷ - ¹ïàìéï÷ 2022
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Γ΄ Κύκλος:
6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7
5 συναντήσεις

Ãëôñâòéï÷ 2021 - »Àéï÷ 2022
Σάββατο
10 πµ – 2 µµ
Β.Α.∆.Ο. ΙΙ:
2/10, 6/11, 11/12
22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5
8 συναντήσεις

Ãëôñâòéï÷ 2021 - »Àéï÷ 2022
Σάββατο
3 - 7 µµ
Β.Α.∆.Ο. IΙΙ: 2/10, 6/11, 11/12
22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5
8 συναντήσεις

Ãëôñâòéï÷ 2021 - »Àéï÷ 2022
Παρασκευή 6 - 9.30 µµ
Β.Α.∆.Ο. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:
1/10, 5/11, 10/12
21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 13/5

¢éáäéëôùáëÜ ÃíÀäá ¶ðáççåìíáôéëÜ÷
¶ðïðôåÝá÷: è ïðôéëÜ ôïù Processwork
íÛóö áîÀìùóè÷ ðåòéóôáôéëñî ºàëìïé °, µ, ¡
(íÛóö ðìáôæÞòíá÷ Zoom)

Æï »Ûììïî ôïù Processwork çéá ¶íÀ÷ ëáé çéá
ôï »Ûììïî ôïù ¦ìáîÜôè íá÷
∆ιαδυκτιακό σεµινάριο για την 40η επέτειο του
Processwork
Arnold Mindell, Ph.D. & Amy Mindell, Ph.D.

Λένα Ασλανίδου
Αλεξάνδρα Βασιλείου
Λίλη Βασιλείου

Σάββατο 30 Απριλίου 2022
5 - 8 µµ και 9 - 12 µεσάνυκτα
(µέσω πλατφόρµας Zoom)

Κόστος Α΄ Κύκλου: 200€ *

Γλώσσα: Αγγλικά µε µετάφραση στα Ελληνικά και άλλες γλώσσες.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τον Νοέµβριο.

Κόστος Β΄ Κύκλου: 175€ *

ÁïÛíâòéï÷ 2021 - ¼åâòïùÀòéï÷ 2022
Σάββατο
10 πµ - 3 µµ
27/11, 18/12, 15/1, 12/2
4 συναντήσεις

¶îäùîÀíöóè ¸çåóÝá÷
Αλεξάνδρα Βασιλείου
Βέρα Λάρδη
Κόστος: 260 € *

http://processworkhub.gr/endynamosiigesias

Κόστος Γ΄ Κύκλου: 125€ *

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

µáóéëÛ÷ °òøÛ÷ ¢éåòçáóÝá÷ ÃíÀäá÷ ëáé
ï ÄÞìï÷ ôïù ªùîôïîéóôÜ (µ.°.¢.Ã.) ºàëìïé ¹, ¹¹, ¹¹¹, ¶òçáóôÜòéï
Λένα Ασλανίδου
Λίλη Βασιλείου
Κόστος Β.Α.∆.Ο. IΙ: 300 € *

Κόστος Β.Α.∆.Ο. IIΙ: 300 € *

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

ªåðôÛíâòéï÷ - ¢åëÛíâòéï÷ 2021
Παρασκευή 7 - 9 µµ
Α΄ Κύκλος: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10
5/11, 19/11, 10/12, 17/12
8 συναντήσεις

¶ðéíïòæöôéëÀ ªåíéîÀòéá - ¢éåõîåÝ÷ ¶ëðáéäåùôÛ÷

Κόστος Β.Α.∆.Ο. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: 300 € *

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

°îïéøôÛ÷ ¢éåòçáóÝå÷ ÃíÀäá÷
Ëðåàõùîå÷ ¶ðéíïòæöôéëñî ªåíéîáòÝöî

Παρασκευή, 7-9.30 µµ (πλατφόρµα Zoom)
4/2/22
8/4/22
27/5/22

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

φόρµα εγγραφής: https://tinyurl.com/DOFeb4
φόρµα εγγραφής: https://tinyurl.com/DOApr8
φόρµα εγγραφής: https://tinyurl.com/DOMay27

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

Οµάδα συντονιστριών: Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Λίλη Βασιλείου, Ιωάννα Βελαλή,
Σοφία Ηλία, Βασιλική Κατριβάνου, Βενετία Μπουρονίκου

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

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, ως
κοινωνικά και πολιτικά άτοµα, στα πλαίσια της
οµάδας.
(∆ραστηριότητα χωρίς κόστος)

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

“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

Ìñòï÷ ¢òáóôèòéïôÜôöî
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

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

¦åòéçòáæÛ÷
ªåéòñî
¶ðéíïòæöôéëñî
ªùîáîôÜóåöî

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2021
Γεια σας,

¢éáäéëôùáëÜ ÃíÀäá ¶ðáççåìíáôéëÜ÷ ¶ðïðôåÝá÷:
è ïðôéëÜ ôïù Processwork íÛóö áîÀìùóè÷ ðåòéóôáôéëñî

Ευχόµαστε να βρήκατε στιγµές ξεκούρασης και ανανέωσης µέσα στο καλοκαίρι.

Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Λίλη Βασιλείου

Με άγνωστα τα δεδοµένα, προγραµµατίσαµε τον Ιούλιο τις δραστηριότητες της
επόµενης χρονιάς, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να προσαρµοστούµε
στις συνθήκες που θα επικρατούν την κάθε στιγµή.

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.

Η αυξανόµενη αβεβαιότητα στον πλανήτη µας που δηµιουργείται από την
κλιµακούµενη κλιµατική κατάσταση ανάγκης, την συνεχιζόµενη πανδηµία της νόσου
covid-19 και των συνεπειών της στις ζωές µας, αλλά και την κορύφωση των
κοινωνικών εντάσεων που προκαλούνται από τις κοινωνικές ανισότητες και
κατάφωρες αδικίες που βιώνουν περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες, φτιάχνουν
ένα εκρηκτικό µίγµα.

Οι θέσεις είναι περιορισµένες. Απαραίτητη η προεγγραφή.

µáóéëÛ÷ °òøÛ÷ ¢éåòçáóÝá÷ ÃíÀäá÷ ëáé
ï ÄÞìï÷ ôïù ªùîôïîéóôÜ: µ°¢Ã ¹¹

Μέσα σε αυτό το κλίµα, προσπαθούµε κι εµείς να παραµένουµε σε επαφή µε τον
εαυτό µας, να ακολουθούµε αυτά που κάνουν νόηµα στην κάθε µια, αλλά και να µην
χάνουµε την επαφή µε το κοινό ονείρεµα και την ελπίδα ότι κάθε προσπάθεια για
έναν κόσµο πιο αλληλέγγυο και δίκαιο µπορεί να αποδώσει καρπούς.

Λένα Ασλανίδου, Λίλη Βασιλείου
Η σειρά αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο Βασικές Αρχές
∆ιεργασίας Οµάδας (ΒΑ∆Ο I). 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 συνδιαλλαγής και
διαστάσεις 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.

Οι καιροί απαιτούν από εµάς αφύπνιση, προσωπική αλλαγή και δράση, αλλά και
γείωση σε κάτι που µας οδηγεί, που δίνει µια ευρύτερη οπτική, που νοηµατοδοτεί.
Για να ανταπεξέλθουµε στις προκλήσεις του τόπου και του πλανήτη µας απαιτείται
επίγνωση και ενσυναίσθηση, αλλά και συνειδητή προσπάθεια για να δηµιουργούµε
και διατηρούµε ζωντανές, ανθεκτικές και βιώσιµες κοινότητες.
Συνεχίζουµε και φέτος να επικεντρωνόµαστε 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 διεθνείς και ελληνικές ανθρωπιστικές
οργανώσεις, οργανισµούς και εθελοντές σε δοµές αλληλεγγύης. Συνεχίζουµε επίσης
τις συνεργασίες µας µε φορείς εκπαίδευσης στο Processwork και άλλους φορείς
επαγγελµατικής επιµόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και µε το διεθνές δίκτυο
συνεργατών του Go Deep project.

µáóéëÛ÷ °òøÛ÷ ¢éåòçáóÝá÷ ÃíÀäá÷ ëáé
ï ÄÞìï÷ ôïù ªùîôïîéóôÜ: µ°¢Ã ¹¹¹
Λένα Ασλανίδου, Λίλη Βασιλείου
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. Ο τρίτος αυτός κύκλος 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.

Με το καλό να βρεθούµε στις δραστηριότητες του Processwork Hub!

Με εκτίµηση,

µáóéëÛ÷ °òøÛ÷ ¢éåòçáóÝá÷ ÃíÀäá÷ ëáé
ï ÄÞìï÷ ôïù ªùîôïîéóôÜ: µ°¢Ã ¶Ä¡°ªÆ¸Ä¹Ã

Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα Βασιλείου, Λίλη Βασιλείου

Λένα Ασλανίδου, Λίλη Βασιλείου
Η σειρά αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο, το δεύτερο και τον τρίτο
κύκλο Βασικές Αρχές ∆ιεργασίας Οµάδας (ΒΑ∆Ο Ι, ΒΑ∆Ο ΙI και ΒΑ∆Ο ΙΙΙ). Ο τέταρτος αυτός
κύκλος του ΒΑ∆Ο θα εστιάσει στην πρακτική εξάσκηση στη διεργασία οµάδας, στην ανάλυση
βιντεοσκοπηµένων διεργασιών, στην εποπτεία του συντονισµού της διεργασίας οµάδας και στην
δουλειά µε τον εαυτό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισµού.

¶ðéíïòæöôéëÀ
ªåíéîÀòéá ¢éåõîåÝ÷ ¶ëðáéäåùôÛ÷

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

Εικαστικά: Andrea Courvoisier

www.processworkHub.gr

¦òïçòÀííáôá
¶îäùîÀíöóè÷

Æï »Ûììïî ôïù Processwork çéá ¶íÀ÷ ëáé çéá ôï »Ûììïî ôïù ¦ìáîÜôè
Arnold »indell, Amy Mindell

¶îäùîÀíöóè ¸çåóÝá÷

Σας προσκαλούµε σε ένα διαδικτυακό σεµινάριο για την 40η επέτειο του Processwork µε τον Dr
Arnold Mindell, θεµελιωτή της προσέγγισης του Processwork και την Dr Amy Mindell µια από τις
πρωτεργάτριες του Processwork. Στο σεµινάριο αυτό οι Mindell θα παρουσιάσουν τις πρόσφατες
εξελίξεις στην δουλειά τους και θα δείξουν ασκήσεις δουλειάς µε τον εαυτό για την αξιοποίηση της
θεωρίας στην καθηµερινή µας ζωή.

Ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής επιµόρφωσης το οποίο ενδυναµώνει ανθρώπους που βρίσκονται
σε θέση ευθύνης, συντονισµού και ηγεσίας να αναγνωρίσουν εγγενείς δυνάµεις που αποτελούν
κλειδιά για την αντιµετώπιση προκλήσεων και την επίλυση προβληµάτων. Απευθύνεται σε
εργαζόµενους και εργαζόµενες σε εκπαιδευτικά πλαίσια και σχολεία, ΜΚΟ, εταιρείες και
οργανισµούς καθώς και σε οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται σε θέση συντονισµού, διεύθυνσης ή
ηγεσίας σε οργανισµό, φορέα ή σε µια αυτο-οργανωµένη οµάδα.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τον Νοέµβριο.
Οι θέσεις είναι περιορισµένες. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Αλεξάνδρα Βασιλείου & Βέρα Λάρδη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του προγράµµατος
http://processworkhub.gr/endynamosiigesias/pdf/LE-flier-2021-2022.pdf

