Επιμοπθωηικό ππόγπαμμα για Κοινωνικούρ Λειηοςπγούρ
Εκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα (2ο ηεηπάμηνο 2018)
σεδιαζμόρ και Τλοποίηζη: Νικόλαορ Παππάρ
Email: nikolaospappas7@gmail.com

Ππόγπαμμα εμιναπίος
Ημέπα: ΔΕΤΣΕΡΑ
Ώπα:17:00-19:00 μμ.
Διάπκεια: 2 διδακηικέρ ώπερ
ςνολική διάπκεια: 32 ώπερ (Παππάο Νηθόιανο, 28 ώξεο θαη Οηθνλόκνπ
Αιέμαλδξνο, 4 ώξεο)
Μάπηιορ 2018
05/3/2018

 Έλαξμε νκάδαο/ελαξθηήξηα ζπλάληεζε
 Σπκβόιαην κε ηελ νκάδα
 Παξνπζίαζε ζεκηλαξίνπ

12/3/2018
Ο πόλορ ηος ΚΛ και οι νέοι ηπόποι μάθηζηρ
 Οη ξόινη ηνπ θνηλωληθνύ ιεηηνπξγνύ θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε ζηα
πιαίζηα εξγαζίαο.
 Ο ηξόπνο λα καζαίλνπκε «πώο λα καζαίλνπκε» θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ
ζηα πιαίζηα εξγαζίαο
19/3/2018
Η Ομάδα ζηα πλαίζια επγαζίαρ
 Η Οκάδα
 Σηάδηα εμέιημεο ηεο Οκάδα
 Αλάπηπμε δπλακηθήο ηεο νκάδαο

26/3/18
 Ο ξόινο ηνπ Κνηλωληθνύ Λεηηνπξγνύ ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο
εξγαζίαο
 Σπληνληζκόο θαη δηαρείξηζε Οκάδαο εξγαζίαο
ΑΠΡΙΛΙΟ 2018
02/4/18
Μεθοδολογικά επγαλεία ζηο σώπο επγαζίαρ
 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο έξεπλαο ζπλζεθώλ δηαβίωζεο
 Η Σπλέληεπμε ωο κεζνδνινγηθό εξγαιείν

16/4/18
 Η αλάπηπμε κεζνδνινγηθώλ εξγαιείωλ ζην ρώξν εξγαζίαο-δενληνινγία
θαη θαιέο πξαθηηθέο
 Σύληαμε έθζεζεο θνηλωληθνύ ιεηηνπξγνύ/ δενληνινγία επαγγέικαηνο
23/4/18
 Γηακόξθωζε αξρείνπ πεξηπηώζεωλ, θαθέιωλ, θαιέο πξαθηηθέο θαη
αλάπηπμε δεμηνηήηωλ
30/4/18
Μεθοδολογία ςμβοςλεςηικήρ & επικοινωνίαρ \ απσέρ
ςμβοςλεςηικήρ
 Αληηθείκελν θαη ζθνπόο θαη ζηόρνη ηεο Σπκβνπιεπηηθήο ζηελ Κνηλωληθή
Δξγαζία κε Άηνκα θαη Οκάδεο
ΜΑΙΟ 2018
7/5/18
 Απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
 Σπκβνπιεπηηθή ζρέζε/Γενληνινγία επαγγέικαηνο
 Βηωκαηηθέο αζθήζεηο
14/5/18
 Ψπρνθνηλωληθή ππνζηήξημε/ ελζάξξπλζε/δπλακηθή ελίζρπζε
 Μεζνδνινγία νκαιήο κεηάβαζεο ηεο πεξίπηωζεο

21/5/18
 Καιέο πξαθηηθέο παξαπνκπήο ηεο πεξίπηωζεο/Γενληνινγία
επαγγέικαηνο
ΣΡΙΣΗ : 29/5/2018
Η οικογένεια
 Η νηθνγέλεηα απέλαληη ζηελ θξίζε/λέεο πξνθιήζεηο θαη παξέκβαζε ζε
πεξηπηώζεηο ελδν-νηθνγελεηαθήο βίαο
4/6/2018
 Γηαδύγην ηωλ γνλέωλ θαη ε ξήμε ζηελ νηθνγέλεηα-Παξέκβαζε ζηε θξίζε
 Γηαρείξηζε πεξηπηώζεωλ από ηνλ εηδηθό/ε πεξίπηωζε ηεο εηζαγγειηθήο
παξαγγειίαο πξνο δηεξεύλεζε ζπλζεθώλ δηαβίωζεο αλήιηθωλ παηδηώλ
11/6/2018
 Η κεζνδνινγία εθπόλεζεο πξνγξακκάηωλ ζηελ θνηλόηεηα. Τν
παξάδεηγκα ηωλ ζρνιώλ γνλέωλ
 Ο ξόινο ηνπ θνηλωληθνύ ιεηηνπξγνύ/ζπληνληζηή ζηηο νκάδεο γνλέωλ
 Βηωκαηηθέο αζθήζεηο/πξνζνκνίωζε νκάδαο γνλέωλ
εμινάπια με ηον Αλέξανδπο Οικονόμος (Ψςσολόγο –
Επιζηημονικά Τπεύθςνο Κ..Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
18/6/2018
Κίλεηξα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
25/6/2018
Δξγαζηαθή εμνπζέλωζε (Burn Out)

Κιείζηκν Οκάδαο 2νπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ 2017-18
Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο 2νπ Δθπαηδεπηηθνύ Κύθινπ 2017-18.
*Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ κηθξέο αιιαγέο ζην πξόγξακκα θαηόπηλ
ζπλελλόεζεο κε ηελ νκάδα ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ.
Παππάο Νηθόιανο
Κνηλωληθόο Λεηηνπξγόο
Δθπαηδεπηήο Δλειίθωλ

