«Ψυχοπνευματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική»

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχοπνευματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική»
προσφέρεται για πρώτη φορά στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
απευθυνόμενο κυρίως σε Ψυχολόγους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτές,
Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Καθηγητές Διαπολιτισμικής
Ψυχολογίας και Υγείας, Κοινωνικούς, αλλά και Θρησκευτικούς Λειτουργούς.
Όπως όλοι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί εκδήλωσαν την τάση να αναπτύξουν μια γλώσσα,
εκδήλωσαν ξεκάθαρα και την τάση να αναπτύξουν μια θρησκεία, καθώς και την πίστη σε
μία πνευματική πραγματικότητα. Εκτός από την πρακτική ανάγκη του ανθρώπου να
σκέφτεται λογικά και να συγκεντρώνει πληροφορίες, οι άνθρωποι αναζητούμε τη γνώση με
την ελπίδα ότι θα μας προσφέρει μία αίσθηση νοήματος και σκοπού. Αυτή η διάσταση
καθιστά το ανθρώπινο είδος ξεχωριστό από τα άλλα - οι άνθρωποι διαθέτουν τις λεγόμενες
"πνευματικές" ανάγκες με τις οποίες οι άνθρωποι επιδιώκουν να καταλάβουν το σκοπό
τους στο σύμπαν, την αιτία της ύπαρξής τους, και να διαχειριστούν τραυματικά γεγονότα,
καθώς και τον φόβο θανάτου. Η οικουμενικότητα με την οποία αντιλαμβανόμαστε την
πνευματική πραγματικότητα είναι έντονη σε πολλές διαπολιτισμικές πίστεις και πρακτικές.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη της ψυχοπνευματικής διάστασης του
ατόμου από την αναπτυξιακή της εδραίωση μέχρι και την συμβουλευτική της μέριμνα και
φροντίδα.
Αναλυτικότερα, δείτε εδώ:
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=173469&menu=general

Διδάσκοντες-ουσες:
 Πολεμικός Νικήτας: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
 Πολεμικού Άννα: Διδάκτωρ/Διδάσκουσα 407/80 Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος αποδίδεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
και Συμπλήρωμα αυτού με 60 ώρες επιμόρφωσης και 3,00 πιστωτικές μονάδες (ECVET).

Δίδακτρα & Εκπτώσεις
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 215 ευρώ. Ωστόσο, προσφέρονται κατηγορίες
εκπτώσεων, οι οποίες μπορεί να χορηγηθούν και συνδυαστικά, με ανώτατο όριο
συνολικής έκπτωσης το 25%.

Πληροφορίες για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα
Πολεμικός Νικήτας
22410 99134 / 6945636267
polemikos@rhodes.aegean.gr
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
22410 99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-epimorfosi@aegean.gr

