
 
 
 

 
 

 
 

Πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Κωδικός Αδείας: 2101411 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1 

 
 
 

SUMMER COURSE:  

Νέοι σε οργανισμούς απεξάρτησης και η καλλιέργεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης 
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Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ υλοποιεί εκπαιδευτικό εργαστήρι (Summer Course) 
εκπαίδευσης με θέμα:  
 

«Νέ οι  σε  οργα νι σμούς  απε ξάρ τησης  και  η  καλλ ιέ ργε ια   
της  συνα ισθημα τικής  νοημοσύν ης».  

 
Το σεμινάριο θα εστιάσει στην εκπαίδευση νέων στελεχών, εθελοντών και φοιτητών που 
εκπονούν  την πρακτική τους άσκηση στο ΚΕΘΕΑ με στόχο να τους ευαισθητοποιήσει σε 
θέματα που αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη στους οργανισμούς και να 
καλλιεργήσει τις δεξιότητες δέσμευση ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών.  
 
Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 20 ωρών, προβλέπεται να υλοποιηθεί την περίοδο 2-5 
Ιουλίου 2018 (ώρες 16:00-20:00) στην αίθουσα εκπαίδευσης στο ισόγειο των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα. 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25-30 νέους εθελοντές, φοιτητές ή/και νέους 
εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ που έχουν τη διάθεση ανάπτυξης δράσεων σχετικών με την 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.  
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  
 
Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα θα είναι ο Dr. Joe Cullen, επίτιμος συνεργάτης στο 
Tavistock Institute of Human Relation του Λονδίνου, στο οποίο στο παρελθόν είχε 
διατελέσει Κοσμήτορας. Έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μεγάλης 
Βρετανίας και έχει εργαστεί σε τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ψυχολογίας, 
τεχνητής νοημοσύνης και μεθοδολογία έρευνας. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη 
μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης, συστήματα μάθησης και εικονική 
πραγματικότητα, κατάχρηση ουσιών, HIV/AIDS, φυλακές και συστήματα ποινικής 
δικαιοσύνης, διεθνή ανάπτυξη και ανεπιτήδευτη μάθηση.  
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση 
παρακολούθησης από το ΚΕΘΕΑ (πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης) με την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά όλες τις ημέρες και ώρες του 
προγράμματος.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους το αργότερο μέχρι την 
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στη διεύθυνση: Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 
36 Αθήνα, Τηλ.: 210 9241993-6, Email: euprog@kethea.gr 
 
Οι νέοι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ καλούνται να καταθέσουν το αίτημά τους δια μέσου 
των οργανωτικών βαθμίδων. 
 
Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών, Τηλ.: 210 9241993-6 (εσωτ. 262).  
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