
 

Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης:  

«Ψυχοπνευματική Ανάπτυξη και Συμβουλευτική» 

 

 

Γενικά Στοιχεία Προγράμματος 

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. Η οικουμενικότητα με την οποία 

αντιλαμβανόμαστε την πνευματική πραγματικότητα είναι έντονη σε πολλές 

διαπολιτισμικές πίστεις και πρακτικές.  

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία, το 50% των συμβουλευόμενων 

εκδηλώνει ανησυχίες υπαρξιακού, πνευματικού ή/και θρησκευτικού περιεχομένου 

κατά τη συμβουλευτική διαδικασία. 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.  

Μετά τον επιτυχή Α' κύκλο σπουδών, αναδημοσιεύεται το καινοτόμο Πρόγραμμα 

το οποίο παρέχεται αποκλειστικά από τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας την ευκαιρία σε  

1. φοιτητές, φοιτήτριες, και πτυχιούχους των ανθρωπιστικών-κοινωνικών 

επιστημών ή/και επαγγελμάτων υγείας  

• Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Κοινωνικών λειτουργών-

κοινωνικής ανθρωπολογίας 



 
2. Επαγγελματίες και ερευνητές 

• Σύμβουλοι ψυχικής υγείας, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατροι, Κλινικοί 

Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, Γενικοί Ιατροί 

3. Πτυχιούχους- αποφοίτους Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ που επιθυμούν να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

να αυξήσουν την Πνευματική τους Νοημοσύνη (SQ), να προσεγγίσουν τις 

υπερβατικές, δημιουργικές, και πανανθρώπινές τους διαστάσεις, και να 

συναντηθούν με τους άλλους ανθρώπους με έναν βαθύ, υπαρξιακό τρόπο. 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη της ψυχοπνευματικής διάστασης του 

ατόμου από την αναπτυξιακή της εδραίωση μέχρι και την συμβουλευτική της 

μέριμνα και φροντίδα. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες βιωματικές 

δραστηριότητες, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, και διεπιστημονική συνεργασία με 

συνεπιμορφούμενους από όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα αποτελεί ένα εξαιρετικό 

μέσο προσωπικής ανάπτυξης, και απαραίτητο εφόδιο επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

Αναλυτικότερα, δείτε εδώ. 

 

Έναρξη: 11/01/2016 

Λήξη: 20/03/2016 

https://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=183128&menu=general


 

Διδάσκοντες/ουσες:  

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Νικήτας Πολεμικός  
 

 Δρ. Πολεμικού Άννα: Διδάσκουσα 407/80 στο Τμήμα Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος αποδίδεται Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα αυτού με 60 Ώρες Επιμόρφωσης και 3 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECVET).  

 

Δίδακτρα & Εκπτώσεις 

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 270 ευρώ. Αξιοποιώντας συνδυαστικά 
τις προσφερόμενες μας εκπτώσεις μπορείτε να επιτύχετε μείωση επί των 
διδάκτρων σας, έως και 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 
 polemikos@rhodes.aegean.gr  

 
Για Πληροφορίες Εγγραφών:  

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης  
 22410 99424 - 6 

(Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00) 
 e-epimorfosi@aegean.gr  
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