ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H

ΕΠΑΝΟΔΟΣ

θα

πραγματοποιήσει

σεμινάριο

επιμόρφωσης

που

απευθύνεται σε 50 επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης
με θέμα : “Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η
αντιμετώπισή του”.
Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 25 ώρες. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Εισαγγελείς, Δικαστές, Επιμελητές Ανηλίκων, Επιμελητές Κοινωνικής
Αρωγής,

Δικαστικούς

Υπαλλήλους,

Σωφρονιστικούς

Υπαλλήλους,

Δικηγόρους, Αστυνομικούς, Στελέχη ΟΑΕΔ, ΜΚΟ.
Η επιμόρφωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα PROGRESS “The World of
Work against Discrimination” στο οποίο συμμετέχει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς και η ΜΚΟ Σχεδία.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων,
συνδέοντας θεωρία-πράξη με χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Η

επιμόρφωση

των

επαγγελματιών

διαρθρώνεται

σε

τέσσερις

σεμιναριακούς κύκλους και δώδεκα βιωματικά εργαστήρια εστιασμένα
στους εξής θεματικούς άξονες:
 Θεσμικό πλαίσιο διακρίσεων
 Οικογένεια
 Εκπαίδευση
 Απασχόληση και προβλήματα των νέων
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης προβλέπεται επίσκεψη των συμμετεχόντων
σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που εδρεύει σε Κατάστημα Κράτησης.

1

Ο σεμιναριακός κύκλος στοχεύει στην προσέγγιση και ανάλυση των
θεματικών

ενοτήτων:

θεσμικό

πλαίσιο,

οικογένεια,

εκπαίδευση,

απασχόληση προκειμένου να αναδειχτούν οι υπάρχουσες αδυναμίες και
αγκυλώσεις, να αναζητηθούν λύσεις και να διατυπωθούν προτάσεις.
Τα βιωματικά εργαστήρια στόχο έχουν την έμπρακτη επαφή των
συμμετεχόντων με το αντικείμενο της επιμόρφωσης, την εκμάθηση
τεχνικών και μεθόδων επικοινωνίας που μπορούν να αναπτύξουν σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο με τους εξυπηρετούμενους, τις τεχνικές
προφύλαξης του επαγγελματία

από το δυσλειτουργικό τρόπο του

«σχετίζεσθαι» και την ανάπτυξη δίαυλου επικοινωνίας των συμμετεχόντων
ως πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί

τις εξής ημέρες:

Δευτέρα 22

Οκτωβρίου 2012, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012
& Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης & ώρες: 09.00 – 14.00. Τέλος, την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012
θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

του

Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης (Διαβατά) & ώρες: 08:00-13:00.
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
στην ΕΠΑΝΟΔΟ, στον κ. Ν. Βαρβατάκο είτε τηλεφωνικά στο 210-8815904,
210-8815032 είτε ηλεκτρονικά epanodos@epanodos.org.gr έως την
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της

επιμόρφωσης.
Την επιστημονική εποπτεία & συντονισμό του Προγράμματος έχουν οι: Φ.
Μηλιώνη, Διδ. Νομικής – Διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Δ. Αντωνοπούλου,
Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος Απασχόλησης ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Σ.Γιοβάνογλου, Διδ.
Νομικής – Επιστημονική Συνεργάτιδα ΑΠΘ.
Το σεμινάριο επιμόρφωσης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).
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