Webinar
Σαβ. 2.10.2021, 9πμ-12μ &
Σαβ. 9.10.2021, 9πμ-12μ.

"Hθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας"

Σκοπός : Το σεμινάριο-εργαστήριο έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε
ευαίσθητα θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και την παροχή κατάλληλων εφοδίων
για την αντιμετώπιση τους.
Σε επίπεδο γνώσεων στόχο έχει να προσφέρει γνώσεις ως προς το θέμα της ηθικής παρενόχλησης και τις
διαφορετικές προσεγγίσεις του φαινομένου (mobbing,bullyiong, harassement , whistle blowers, ijime).
Σε επίπεδο δεξιοτήτων στόχο έχει α προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να εντοπίζουν τις μεθόδους
παρενόχλησης και να σχεδιάζουν τη στρατηγική αντιμετώπισης τους.
Σε επίπεδο στάσεων, στόχο έχει να προσφέρει τα κατάλληλα μέσα για αλλαγή στάσης απέναντι στους
θύτες.

Κόστος συμμετοχής:
μέλη: 20€ μη μέλη:40€
Άνεργα μη μέλη: 20€
Φοιτητές μη μέλη: 20€

Εισηγήτρια: Ντέμη Μωραΐτου
Adult Trainer & Gestalt Coach |
Managing Director at Team Spirit Consulting

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες (δύο τρίωρα)
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Περιεχόμενο προγράμματος
Το νόημα της έννοιας ηθική παρενόχληση
Οι προσεγγίσεις του φαινομένου
Οι μέθοδοι της παρενόχλησης
Παράγοντες που ευνοούν την παρενόχληση, ποιοι είναι επιρρεπείς στην παρενόχληση
Ιδιαιτερότητες σε ποικίλους χώρους όπως: Ιδιωτικός και Δημόσιος τομέα, ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, ο αθλητισμός, ο χώρος της πολιτικής
Οι επιπτώσεις της παρενόχλησης ( άγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές, το
τραύμα)
Ψυχολογικό αποτύπωμα της παρενόχλησης : Ντροπή και ταπείνωση, απώλεια
ευθυκρισίας, ψυχικές αλλοιώσεις.
Τρόποι αντιμετώπισης
Νομικό πλαίσιο
Πρόληψη και διαμεσολαβητές
Μοίρασμα προσωπικών εμπειριών
Case studies
Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες (δύο τρίωρα)

Σύντομο βιογραφικό Εκπαιδεύτριας
Η Ντέμη Μωραϊτου έχει σπουδάσει Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (ΒΑ CAM ) και
Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει μετεκπαιδευτεί στην
προσέγγιση Gestalt in Organizations και έχει Master στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και ως
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε ενδο-επιχειρησιακά και ανοιχτά προγράμματα για
αξιόπιστους φορείς επιμόρφωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει συνεργαστεί με μεγάλο Portfolio Επιχειρήσεων. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 19.500
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα soft skills andmanagement στην
Ελλάδα, Αγγλία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ελβετία, Πορτογαλία,
Μεξικό, Ν.Αφρική , Ινδία, Σουηδία και Δανία.
www.gr.ima-network.org

