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ΘΕΜΑ: Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για την υλοποίηση 

σεμιναρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σκύδρα. 

 

Με συνδιοργανωτές το Δήμο Σκύδρας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη 

συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σκύδρας, την Κυριακή 4/9/2016, η εκδήλωση  

ενημέρωσης για την υλοποίηση του σεμιναρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 

θέμα «Παιχνίδια του νου- Ψυχολογικές αυταπάτες και ιστορίες προσωπικής 

ματαίωσης: Πώς να ανα-κατασκευάσετε τα νοήματα που θα σας κάνουν 

ευτυχισμένους». 

Ο Δήμος Σκύδρας εκπροσωπήθηκε από τους Ανιδημάρχους  Μιχάλη Λαουντό, 

Χρίστο Μακρίδη και τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας – 

Δημοτικό Σύμβουλο Θεμιστοκλή Κρητίδη. 

Ομιλητής - συντονιστής ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευστράτιος 

Παπάνης, ο οποίος κατατόπισε τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς και 

στόχους του σεμιναρίου, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση των επαγγελματικών 

προσόντων των καταρτιζομένων, δίνοντας στη συνέχεια και τις ανάλογες 



διευκρινήσεις κι απαντήσεις στα ερωτήματα και στους προβληματισμούς που 

του τέθηκαν. 

Το σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σκύδρα, σε αίθουσα του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα και κατά τις ώρες 

18:00’ – 21:00’.  

 
 

Διαλέξεις 

        
 
Ημερομηνίες  
Πρώτης 
Ομάδας  

 
 
 Θεματικές ενότητες 
 
 
 

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 
 
1η διάλεξη 

15/10/2016 Σχεδιάζοντας την εσωτερική αλλαγή και την ατομική αναγέννηση 
 

16/10/2016 Μπορούν να αλλάξουν οι πεποιθήσεις των ανθρώπων; Μαθήματα 
προπαγάνδας και προσωπικής αυταπάτης 

2η διάλεξη 19/11/2016 Φλερτ  και λαγνεία:  η ξεχασμένη τέχνη του έρωτα 

20/11/2016 Οι τοξικές σχέσεις: ξεπεράστε τις καθηλώσεις ,τις εμμονές και τις 
ενοχές 

3η διάλεξη 03/12/2016 Ο εαυτός μου και οι άλλοι. Κοινωνικές συγκρίσεις, ζητήματα 
αυτοεκτίμησης και συναισθηματικής νοημοσύνης. Η φαινομενολογία 
και η πλάνη της τέλειας προσωπικότητας. 

04/12/2016 Η ψυχολογία της επαπειλούμενης κύησης και της υπογονιμότητας:  
εξωσωματικές διαδικασίες, υιοθεσία και παρένθετη  μητρότητα 

4η διάλεξη 14/01/2017 
 

Η νύφη της νεκρικής κλίνης: Σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας και η 
μετάλλαξη της συντροφικότητας 

15/01/2016 Η εργασιακή και σεξουαλική παρενόχληση: τεχνικές και τρόποι 
αντιμετώπισης 

  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

5η διάλεξη 11/02/2017 
 

Εύθραυστες ισορροπίες: Αντικαθιστώντας την ασφάλεια του παλιού 
με τις σειρήνες του καινοτόμου 

12/02/2017 Στοιχεία κλινικής ψυχολογίας 

  

6η διάλεξη  11/03/2017 Διαταραχές προσωπικότητας και συναισθήματος 
12/03/2017 Συναισθηματικές ρυτίδες και ανεξάληπτα στίγματα: Πώς να 

διαχειριστείτε τον πανδαμάτορα χρόνου 

7η διάλεξη  
 
 

01/04/2017 Εξαρτητική προσωπικότητα ή οι βρυκόλακες του συναισθήματος 

02/04/2017 O άνθρωπος ως εμπόρευμα. Trafficking- μία σοκαριστική 
πραγματικότητα 

8η διάλεξη  06/05/2017 Η μοναξιά ως τραύμα και ατομική αναθεώρηση- Η μοναξιά ως χρόνος 
επαναπροσδιορισμού της ζωής.(Η μοναξιά του σχοινοβάτη) 

07/05/2017 Διαγενεακή συμφιλίωση στα πλαίσια της οικογένειας. Σχέσεις 
ζευγαριών, κακιές πεθερές και σύντροφοι που αρνούνται να 
ωριμάσουν 

9η διάλεξη  
 
 

20/05/2017 Η μάχη των φύλων και οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού: Οικογενειακό 
δίκαιο για αμύητους 

21/05/2017 Προς μία νέα παιδαγωγική για τον 21ο αιώνα 

10η διάλεξη  
 
 
 

10/06/2017 Ψυχολογία της διατροφής και η τυραννία του ιδανικού σώματος: 
Βιομηχανικές ίντριγκες και διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

11/06/2017 Δικαστική ψυχολογία και κοινωνιολογία του εγκλήματος. 



Στο σεμινάριο μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος ανεξαρτήτως 

μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας, εντοπιότητας (κάτοικοι άλλων Νομών) κ.α. 

Σε όσους συμμετάσχουν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Σημειωτέον 

ότι σε προαιρετική βάση πρόκειται να δοθεί σ΄έναν αριθμό καταρτιζομένων η 

δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης για την 

απόκτηση ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50€) ανά εξάμηνο ή 

ενενήντα ευρώ (90€) το έτος. 

Για πληροφορίες κι εγγραφές διαθέσιμη είναι η αρμόδια του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου Έλενα Πρασσά, τηλ.: 6940911716, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

eprassa@aegean.gr  . 

                                                                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ                                           

mailto:eprassa@aegean.gr

