روز حرفه ای و کارشناسی :نگرش حرفه ای مشاوران در زمینه های مشاوره متقاطع
روز حرفه ای و کارشناسی به صورت دیجیتال "نگرش حرفه ای مشاوران در زمینه های مشاوره متقاطع" به عنوان
بخشی از هفته های بین المللی مبارزه علیه نژادپرستی  ۲۰۲۲در شهر درسدن برگزار می شود.

 ۳۱مارس ۲۰۲۲
از ساعت  ۹:۰۰صبح تا  ۳:۰۰بعد از ظهر
روز حرفه ای و کارشناسی به صورت آنالین

مراکز مشاوره دارای مسئولیتهای خاصی هستند و معموالً برای یک گروه خاصی تنظیم میشوند  ٬به طور مثال،
مراکز مشاوره مشارکت مستقل تکمیلی برای مراجعین دارای معلولیت ،مراکز مشاوره مهاجرت در مورد مهاجرین و
مراکز مشاوره زنان در مورد زنان و موضوعات مربوط به آنها متمرکز هستند و خدمات الزمه ارایه می دهند.

با این حال ،مراجعین نه تنها دارای یک هویت هستند ،بلکه ابعاد مختلفی را با هم ترکیب می کنند .اینها می توانند
تأثیرات متفاوتی در زمینه های مشاوره داشته باشند .یک زن ناشنوا با بیوگرافی مهاجرت به یک مرکز مشاوره
مهاجرت مراجعه می کند زیرا نیاز به حمایت و رهنمایی و پاسخ به سواالت مربوط به حرفه و شغل دارد و معلولیت
نیز در این امر نقش دارد.او
شرایط فعلی متقاطع برای مشاوران می تواند یک چالش خاصی را ایجاد کند.

روز حرفه ای و کارشناسی میخواهد در زمینههای مشاوره متقاطع تمرکز کند و همچنان درانجام این موضوع ،
سؤاالت زیر را دنبال و برسی کند:
مفهوم متقاطع بودن در مشاوره چیست و چگونه می توان مشاوره را در عمل به صورت متقاطع طراحی کرد؟
عالوه بر تبادل تجربیات عملی و اینکه در نتیجه چه اقدامی انجام شود ،همچنان باید یک دیدگاه متقاطع در مورد
عملکرد مشاوره نیز ایجاد و توسعه یابد.

برنامه
ساعت ۹:۰۰

ورود

ساعت ۹:۱۵

شروع برنامه

ساعت ۹:۳۰

ورودی اول :کاساندرا روم

ساعت  ۱۰:۴۵ورودی دوم :دکتر اورمیال گوئل
ساعت  ۱۱:۱۵وقفه و استراحت کوتاه
ساعت  ۱۱:۳۰ورکشاپ کافه جهان قسمت اول
ساعت  ۱۲:۳۰استراحت و وقت ناهار

ساعت ۱:۱۵

ورکشاپ کافه جهان قسمت دوم

ساعت ۲:۱۵

وقفه و استراحت کوتاه

ساعت ۲:۳۰

گردهمایی مجدد و نتیجه گیری

ساعت  ۱۵:۰۰پایان

اطالعات بیشتر در مورد روز حرفه ای و کارشناسی دیجیتال را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید:
www.dresden.de/iwgr
ثبت نام از طریق ایمیل با ذکر نام  ،نهاد و سازمان بهmorena.gutte@adb-sachsen.de :
تا  11مارس 2022

هنگام ثبت نام ،لطفا ً درخواست کنید که آیا شما به ترجمان به زبان های (عربی ،انگلیسی ،روسی و غیره) یا به زبان
اشاره آلمانی

نیاز دارید.

هیچ هزینه ای برای مشارکت دریافت نخواهد شد.

آماده گی برای گردهمایی روز حرفه ای و کارشناسی
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