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Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κρήτης: Έναρξη εγγραφών
Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης:
Έναρξη εγγραφών Α΄ κύκλου 2012-2013
Από την Πέμπτη 12 Ιουλίου έως και την
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012, στο χώρο του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, ώρες
10:00 έως 13:30, θα πραγματοποιούνται οι
εγγραφές για τον Α΄ κύκλο 2012-2013 του Ανοιχτού
Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης (Α.Λ.Π.).,με θέμα:
«Σωματική & ψυχική Υγεία», η επιλογή του
οποίου αποτελεί επιθυμία των σπουδαστών,
σύμφωνα με την τα στοιχεία που προέκυψαν από την πρώτη μας αξιολόγηση.

Προεγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Α.Λ.Π.:
www.alp.edu.gr. Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού σπουδαστών, θα τηρηθεί
αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 1 Οκτωβρίου και λήγουν στις 15 Δεκεμβρίου. Οι διαλέξεις θα είναι
3ωρης διάρκειας, σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες
που το επιθυμούν, χωρίς καμιά προϋπόθεση, καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό εγγραφής των 60
ευρώ ενώ με την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου θα λάβουν ανάλογο πιστοποιητικό
παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο του κύκλου που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες με θέμα « Αναζητώντας τις
χαμένες μας αξίες, αρχές και την ηθική», επιχειρήθηκε η προσέγγιση & ανάδειξη των
πραγματικών αιτίων της κρίσης.
Οι διακεκριμένοι εισηγητές μας, κατέθεσαν υπεύθυνες απόψεις και μέσα από έναν
εποικοδομητικό διάλογο με τους σπουδαστές, διάλογο υψηλού επιπέδου, όπως επισημάνθηκε από
τους ομιλητές, προέκυψε το συμπέρασμα ότι πράγματι, τα βαθύτερα αίτια της κρίσης δεν
είναι τόσο οικονομικά αλλά πρωτίστως και κυρίως είναι έλλειμμα αρχών, αξιών και
ηθικής και ότι η οριστική έξοδος από αυτήν απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό όλων μας
ως προς τα παραπάνω. Τέλος, ως Α.Λ.Π. οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στους Ηρακλειώτες ,
χωρίς την στήριξη των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η λειτουργία μας, καθώς & στους εκλεχτούς
προσκεκλημένους εισηγητές οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν και βέβαια στους φορείς
στήριξης : Την Περιφέρεια Κρήτης, και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
το Πανεπιστήμιο των Ορέων, το eiip και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο θεσμός του Α.Λ.Π.
αποτελεί πλέον για το Ηράκλειο μια πραγματικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο & τους
ανθρώπους του.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ελένη Βουγιούκαλου, υπεύθυνη διοργάνωσης, Τηλ.: 6936492842,
και στην ιστοσελίδα: www.alp.edu.gr
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Η ΞΑΝΘΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η' ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ?
Απάντηση
Ανανέωση λίστας σχολίων
Προσθέστε σχόλιο
Τα σχόλια θα πρέπει να μην περιέχουν υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία, προσβλητικά μηνύματα ή
ανήθικες διατυπώσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση θα ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
Η διεύθυνση IP καταγράφεται και τα στοιχεία είναι στην διάθεση των δικαστικών αρχών σε περίπτωση που
προκύψει παράβαση των νόμων.
Όνομα (απαιτείται)
E-mail
Τίτλος

500 χαρακτήρες απομένουν

Ενημερώστε με για σχόλια που θα ακολουθήσουν
Αποστολή
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