Μπηηιήλε, 9/10/2018

ΔΩΡΕΑΝ επηκόξθωζε ζηελ Ψπρνινγία, ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηελ Πξνπνλεηηθή Ζωήο
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζην πιαίζην ηωλ Επαγγελμαηικών Προγραμμάηων Ενδσνάμωζης και
Σσμβοσλεσηικής ζαο πξνζθαιεί ζηελ κεγαιύηεξε ΔΩΡΕΑΝ επηκόξθωζε ζηελ Ψπρνινγία, ζηε πκβνπιεπηηθή θαη
ζηελ Πξνπνλεηηθή Ζωήο. Το Πρόγραμμα θα σλοποιηθεί ζε ζσνδιοργάνωζη με ηον Δήμο Αγίοσ Νικολάοσ
Κρήηης ως κοινωνική - επιμορθωηική δράζη και απεσθύνεηαι ζηο εσρύ κοινό.
Η έλαξμε ηνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ Οθηώβξην θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγωγήο ηνπ είλαη νη θάηωζη:










14/Οθη
11/Ννε
02/Δεθ
27/Θαλ
24/Φεβ
31/Μαξ
07/Απξ
19/Μαϊ
09/Θνπλ

Tα μαθήματα θα υλοποιοφνται μια φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή και ώρεσ 16.00-21.00, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του 2ου Δημοτικοφ Σχολείου Αγ. Νικολάου (Κων/νου Παλαιολόγου 76). Εννζα
πεντάωρεσ ςυναντιςεισ από διδάςκοντεσ, που ςυνδυάηουν αρμονικά τθν επιςτθμονικότθτα με τθν
εμπειρία, το κεωρθτικό με τθν πρακτικι ςυμπεριφορά, το κλαςικό με τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ,
τθ ςυγχρονικότθτα με τισ διαχρονικζσ ερμθνείεσ, τθ διεπιςτθμονικότθτα με τθν εξειδίκευςθ, τα
ερευνθτικά πορίςματα με τισ παραδοςιακζσ πεποικιςεισ.
Κι όλα αυτά, επειδι ςτο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, το πρώτο ςφμφωνα με διεκνείσ αξιολογιςεισ Ίδρυμα
τθσ Ελλάδοσ, θ γνώςθ ςε κάκε τθσ μορφι, από τθν ενορατικι ςτθν πειραματικι και από τθν λαϊκι
μζχρι τθν ελιτίςτικθ, είναι ενιαία και αδιαίρετθ και ςυνοδεφεται από πράξθ και αρετι.

Εκδθλϊςτε ενδιαφζρον εδϊ:
https://goo.gl/xM24Fk
Τα μακιματα, που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν ςτθν κάκε πόλθ, δεν είναι απλϊσ ακαδθμαϊκζσ
διαλζξεισ περί ψυχολογίασ, ςυμβουλευτικισ και προπονθτικισ ηωισ, αλλά ζνα διαρκζσ πολιτιςμικό
δρώμενο, το οποίο κα λαμβάνει χϊρα παράλλθλα με τα ςεμινάρια: Επειδι θ ςυμμετοχικότθτα και το
κοινωνικό κεφάλαιο, όταν πλαιςιϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία γίνονται βίωμα, καλι πρακτικι
και νοςταλγία. Θεατρικζσ παραςτάςεισ, μουςικά ςχιματα, φιλανκρωπικζσ δράςεισ, παράφορεσ
διδαςκαλίεσ, όλα αναμιγνφονται, για να κεντρίςουν το κοινωνικό και ανκρωπιςτικό αιςκθτιριο των
ςυμμετεχόντων, ζτςι ώςτε θ μάκθςθ να μετατραπεί ςε κίνθτρο και να εξαργυρωκεί ςε πρωτοβουλία.

Επιπλζον τα Προγράμματα Συμβουλευτικήσ και Επαγγελματικήσ Ενδυνάμωςησ του Πανεπιςτημίου
Αιγαίου ζχουν διαςφαλίςει μια ςειρά οικονομικών ςυνεργαςιών με ιδιωτικοφσ φορείσ, ώςτε οι
ενδιαφερόμενοι να επωφεληθοφν τα μζγιςτα, εφόςον αποφαςίςουν να ςυμμετζχουν.
Όςοι από ςασ ενδιαφζρεςτε για περαιτζρω εξειδίκευςθ κάντε κλικ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο
https://goo.gl/q34f7b
Παράλληλα ςασ προτρζπουμε να μελετήςετε τισ περιγραφζσ των Ετηςίων Επαγγελματικών
Προγραμμάτων του Πανεπιςτημίου Αιγαίου με πολλζσ ώρεσ πιςτοποίηςησ, προςιτά δίδακτρα και
πιθανζσ μοριοδοτήςεισ, ανάλογα με την ειδικότητα ςασ και την ιςχφουςα νομοθεςία
Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ
https://goo.gl/1ZPjeN
*Επίςησ είναι καλό να εγγραφείτε ςτισ παρακάτω ςελίδεσ και ομάδεσ ςτο facebook, ώςτε να
ενημερώνετε πρώτοι για όλα τα νζα μασ:
Site: http://psichologia.gr/
Facebook: Η Ψυχολογία με λόγια απλά: https://goo.gl/XTmmMH
Facebook:
Επαγγελματικά
Προγράμματα
https://www.facebook.com/aegeanseminar/
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