
 

 

 

Πρόγραμμα  εμιναρίοσ 

Ημέρα: ΓΔΤΣΔΡΑ  

Ώρα:17:00-19:00 κκ. 

Γιάρκεια: 2 διδακηικές ώρες 

 

Οκηώβριος 2017 

02/10/17 
 

 Έλαξμε νκάδαο/ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

 πκβόιαην κε ηελ νκάδα 

 Παξνπζίαζε ζεκηλαξίνπ  

 

 

 

9/10/2017 

Ο ρόλος ηοσ ΚΛ και οι νέοι ηρόποι μάθηζης 

 Οη ξόινη ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ θαη ε εκπεηξηθή κάζεζε ζηα 

πιαίζηα εξγαζίαο. 

 Ο ηξόπνο λα καζαίλνπκε «πώο λα καζαίλνπκε» θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ 

ζηα πιαίζηα εξγαζίαο 



 

 

16/10/2017 

Η Ομάδα ζηα πλαίζια εργαζίας 

 Η Οκάδα 

 ηάδηα εμέιημεο ηεο Οκάδαο 

 

23/10/2017 

 Αλάπηπμε δπλακηθήο ηεο νκάδαο  

 Θεσξίεο δπλακηθήο ηεο Οκάδαο 

 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 

30/10/2017 

 Ο ξόινο ηνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ζε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο 

εξγαζίαο 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2017 

06/11/2017 

Κοινωνικό Ιζηορικό-Φόρμες ενηλίκων/ανηλίκων 

 Η αλάπηπμε κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ ζην ρώξν εξγαζίαο-δενληνινγία 

θαη θαιέο πξαθηηθέο. 

 

 

 

 

 



 

 

13/11/2017 

Η οικογένεια 

 Η νηθνγέλεηα απέλαληη ζηελ θξίζε/λέεο πξνθιήζεηο θαη παξέκβαζε ζε 

πεξηπηώζεηο ελδν-νηθνγελεηαθήο βίαο 

 

20/11/2017 

 Γηαδύγην ησλ γνλέσλ θαη ε ξήμε ζηελ νηθνγέλεηα 

 Γηαρείξηζε ηεο θξίζεο από ηνλ εηδηθό/ε πεξίπησζε ηεο εηζαγγειηθήο 

παξαγγειίαο πξνο δηεξεύλεζε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο αλήιηθσλ παηδηώλ 

 

 

27/11/17 

Σο πρόγραμμα «ζσμβοσλεσηική γονέων» 

 Η κεζνδνινγία ησλ ζρνιώλ γνλέσλ 

 Ο ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ/ζπληνληζηή ζηηο νκάδεο γνλέσλ 

 Βησκαηηθέο αζθήζεηο/πξνζνκνίσζε νκάδαο γνλέσλ 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2017 

04/12/17 

Μεθοδολογικά εργαλεία ζηο τώρο εργαζίας 

 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο έξεπλαο ζπλζεθώλ δηαβίσζεο 

 πλέληεπμε 

 

 

 



 

 

11/12/17 

 ύληαμε έθζεζεο θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ/ δενληνινγία επαγγέικαηνο  

18/12/17 

 Γηακόξθσζε αξρείνπ πεξηπηώζεσλ, θαθέισλ, θαιέο πξαθηηθέο θαη 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2018 

8/1/18 

Μεθοδολογία  σμβοσλεσηικής & επικοινωνίας \ αρτές 

σμβοσλεσηικής  

 Αληηθείκελν θαη ζθνπόο θαη ζηόρνη ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηελ Κνηλσληθή 

Δξγαζία κε Άηνκα θαη Οκάδεο 

 

 15/1/18 

 Ο ξόινο ηνπ ζπκβνύινπ-Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ζηα πιαίζηα εξγαζίαο, 

ζε πξνγξάκκαηα ζηελ θνηλόηεηα, δνκέο ςπρηθήο πγείαο θ.ά.  

 

22/1/18 

 Απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία 

 πκβνπιεπηηθή ζρέζε/Γενληνινγία επαγγέικαηνο 

 Βησκαηηθέο αζθήζεηο 

 

 



 

 

 

29/1/18 

 Ψπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε/ ελζάξξπλζε/δπλακηθή ελίζρπζε 

 Μεζνδνινγία νκαιήο κεηάβαζεο ηεο πεξίπησζεο 

 Καιέο πξαθηηθέο παξαπνκπήο ηεο πεξίπησζεο/Γενληνινγία 

επαγγέικαηνο 

 Αλαζηνραζκόο θαη απηναμηνιόγεζε  

 

Κιείζηκν Οκάδαο 1νπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ 2017-18 

Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο 1νπ Δθπαηδεπηηθνύ Κύθινπ 2017-18. 

                                                                                    Παππάο Νηθόιανο 

Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 

Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ 

 

 


