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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

                      ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 

 

        Ο ∆ήµος Χανίων µέσω του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής 

και Παιδείας ∆ΟΚΟΙΠΠ  συνεχίζει την προσπάθειά του για µια σύγχρονη 

επιστηµονική ενηµέρωση και επιµόρφωση των πολιτών µε τη λειτουργία του 

Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου. 

Το νέο  εγχείρηµα του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου αποτελεί η προσπάθεια 

να διευρυνθούν οι οµάδες στόχου αυξάνοντας και  εξειδικεύοντας τους Κύκλους 

Σπουδών. 

Παράλληλα θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια για διάφορους 

επαγγελµατικούς κλάδους .  
   Στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο µπορεί να συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου, και επαγγελµατικής ενασχόλησης που  

επιθυµεί να διευρύνει τα πνευµατικά του ενδιαφέροντα και να εµπλουτίσει τις 

γνώσεις του πάνω   σύγχρονα επιστηµονικά θέµατα από αξιόλογους  επιστήµονες –

ακαδηµαϊκούς.    

Μέσα από οργανωµένους κύκλους µαθηµάτων επίλεκτοι πανεπιστηµιακοί καθηγητές  

θα διδάξουν σε θέµατα του αντίστοιχου  επιστηµονικού τους πεδίου µελέτης. 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο έχει 

προγραµµατίσει τρείς ενηµερωτικούς Κύκλους Σπουδών. 

 

   Ο Α’ Κύκλος Σπουδών του Ακαδηµαϊκού Έτους 2012-2013   θα διεξαχθεί  από   

24 Οκτωβρίου έως 12 ∆εκεµβρίου 2012, µε θέµα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ 

ΓΟΝΕΙΣ»  και περιλαµβάνει 6 δίωρα µαθήµατα.  

 

 Ο   Β’   Κύκλος Σπουδών του Ακαδηµαϊκού Έτους 2012-2013   θα διεξαχθεί  από   

έως  16 Ιανουαρίου 2013 έως  27 Φεβρουαρίου2013 µε θέµα   « Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ»    και περιλαµβάνει 6 δίωρα µαθήµατα. 

 

   Ο Γ’  Κύκλος Σπουδών του Ακαδηµαϊκού Έτους 2012-2013   θα διεξαχθεί  από   

20 Μαρτίου έως 29 Απριλίου θα έχει θέµα  «ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ»   και 

περιλαµβάνει 6 δίωρα µαθήµατα.  

 

  Παράλληλα µε τον Α’ και Γ’ Κύκλο Σπουδών θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά 

σεµινάρια που θα αφορούν για  : 

 



 

 

Τον πρώτο Κύκλο Σπουδών σε συνεργασία µε το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών θα διεξαχθεί εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Προσωπική 

Ανάπτυξη και Σχολείο» απευθυνόµενο στους εκπαιδευτικούς της Α' και Β’θµιας 

εκπαίδευσης  .   

 

Τον Τρίτο Κύκλο Σπουδών  σε συνεργασία µε την Επίκουρη Καθηγήτρια 

Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κα 

Παγοροπούλου Αννα θα διεξαχθεί «σεµινάριο εκπαίδευσης φροντιστών και 

επαγγελµατιών της τρίτης ηλικίας». 

 

   Οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται από την ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου έως και 

την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου , στα γραφεία του ∆.ΟΚΟΙ.Π.Π στο ισόγειο του 

∆ηµαρχείου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 

στον ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π στα τηλέφωνα 28213  41628 -630.  
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