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Δηεηές Πρόγρακκα Εηδίθεσζες ζηε σκβοσιεσηηθή κέζφ δηαδηθηύοσ (e-counseling) 

 
 

Η σκβοσιεσηηθή απνηειεί θιάδν ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο, 

ππνζηήξημεο,   ελδπλάκσζεο  θαη  πιεξνθφξεζεο  ζε  άηνκα,   νκάδεο,   νξγαληζκνχο   θαη  επηρεηξήζεηο,   πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα,  δηιήκκαηα  θαη  δπζθνιίεο  ζηε  ιήςε  νξζψλ,  ζηαζκηζκέλσλ  θαη  ψξηκσλ 

απνθάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, έρεη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξίζεσλ, ηελ επίηεπμε νκαιήο 

επηθνηλσλίαο  θαη  ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ  πξνζψπσλ  θαη  νκάδσλ,  φπνπ  θη  αλ  απηέο  δξαζηεξηνπνηνχληαη,  ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ ελεξγεηψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ εαπηνχ θαη θπζηθά ηνπ θνηλσληθνχ, εξγαζηαθνχ θαη 

νηθνγελεηαθνχ  πεξηβάιινληνο.  Γηα  ηνπο  παξαπάλσ  ζθνπνχο,  ε  ζπκβνπιεπηηθή  αμηνπνηεί  έλα  κεγάιν  εχξνο 

ζχγρξνλσλ  ζεσξεηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο 

Ψπρνινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Αλζξσπνινγίαο θαη ηεο Ψπρνκεηξίαο. Η Σπκβνπιεπηηθή εθαξκφδεηαη θαη 

αζθείηαη ζε έλα κεγάιν επαγγεικαηηθφ πεδίν ππνζηεξηθηηθψλ θαη πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε 

ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα ςπρηθήο πγείαο, ζε  επηρεηξήζεηο   νξγαληζκνχο θ.ά. Ωο ηνκέαο   παξνπζηάδεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ κε ζπλερή αλέιημε θαη ζε απηή κπνξνχλ λα   εμεηδηθεπζνχλ άηνκα πνπ εζηηάδνπλ ηηο ζπνπδέο, ην 

επάγγεικα, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο πξφλνηαο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ: Η Αθαδεκία ηφλ Ποιηηώλ, (αζηηθή κε θερδοζθοπηθή εηαηρεία - 

ISO  9001),  κε  ηελ  επηζηεκνληθή  επνπηεία  ηοσ  Εργαζηερίοσ  Αλζρφπίλφλ  Δηθαηφκάηφλ  ηοσ  Σκήκαηος 

Ποιηηηθώλ  Επηζηεκώλ  ηοσ  Παλεπηζηεκίοσ  Κρήηες,  πξνθεξχζζνπλ  δηεηές  πξφγξακκα  εθπαίδεπζεο  ζηε 

σκβοσιεσηηθή κέζφ Δηαδηθηύοσ ζε Ειιάδα θαη Κχπξν. Σο πρόγρακκα κπορούλ λα ηο παραθοιοσζήζοσλ 

εθπαηδεσόκελοη από όιολ ηολ  θόζκο, εθόζολ τεηρίδοληαη άπηαηζηα ηελ Ειιεληθή γιώζζα . Τν πξφγξακκα 

έρεη δηάξθεηα 1430 δηδαθηηθές ώρες.



Οη ζπλεδξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο επφπηεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κε 

δηαδηθηπαθή  επηθνηλσλία,  κέζσ  ηεο  νπνίαο  ζα  δηεμάγεηαη  ε  αλάζεζε  κειέηεο,  θαζνδήγεζεο,  έξεπλαο, 

παξνπζίαζεο  θαη  αμηνιφγεζεο  ησλ  ζεκαηηθψλ  ελνηήησλ.  Αδπλακία  ηήξεζεο  ησλ  αθαδεκατθψλ  θξηηεξίσλ 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ επαλάιεςε ηεο κε ην αληίζηνηρν αληίηηκν. Γηα 

ηελ κεηάβαζε ζηελ επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε αμηνιφγεζε ηεο κε 5 κνλάδεο. 
 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην είλαη ε θαηνρή Ηιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή, θάκεξα, κηθξφθσλν, 

ερεία,  ζχλδεζε ADSL 2Μbps (minimum),  ζθιεξφο δίζθνο 400 – 500 GB, 1 – 2 κλήκε RAM, pentium 4 

επεμεξγαζηήο,  ηαρχηεηα 2,5 Ghz. 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζεκηλάξην, ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ην πνζφ ησλ 1.500€. Τα 

δίδαθηξα απηά κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ ζε  5 ηζφπνζεο δφζεηο. Η εγγξαθή πξνυπνζέηεη πξνθαηαβνιή 50€ γηα 

εμέηαζε θαθέινπ, ηα νπνία δελ επηζηξέθνληαη, αιιά εθπίπηνπλ απφ ηα δίδαθηξα. Να ζεκεησζεί φηη ηα θέξδε πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ 

ζην ρψξν ηεο  Σπκβνπιεπηηθήο, ιφγσ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο Εηαηξείαο. 
 

 

Επεηδή ε εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθή θαη εμαηνκηθεπκέλε, νη εγγξαθέο κπνξνχλ λα 

ζπλερίδνληαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο οη 10 εθπαηδεσόκελοη ποσ ζα 

επηηύτοσλ ηης συειόηερες επηδόζεης ζηο ζύλοιο ηφλ ζεκαηηθώλ ελοηήηφλ θαη ηες πηστηαθής εργαζίας ζα 

απαζτοιεζούλ ζε ζσλεργαδόκελες επητεηρήζεης θαη οργαληζκούς. Οη εγγξαθέο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ειεθηξνληθά θαη ηαρπδξνκηθά. 

 

 

Οη παξαπάλσ φξνη ζπκκεηνρήο δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηελ Αθαδεκία ησλ Πνιηηψλ, αλάινγα κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο. 
 

 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθέο: 

Ταρπδξνκηθή Δηεχζπλζε : Γξαθείν ηεο Εηαηξείαο "Αθαδεκία ησλ Πνιηηψλ" Σαπθνχο 3, 

Τ.Κ. 81100, Μπηηιήλε (1νο Όξνθνο) 

Τειέθσλν : 2251054739 (10.00-14.00)  

E-mail: academy@aigaion.org 

mailto:academy@aigaion.org

