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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ”
Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο “Συμβουλευτική Εκπαίδευσης στις Διαπροσωπικές Σχέσεις”
αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές διαχείρισης διαπροσωπικών
σχέσεων που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως διδάσκοντες και διδασκόμενοι, ως εργαζόμενοι, επαγγελματίες
και οικογενειάρχες, ώστε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις, τις
επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις σε συνδυασμό με το συναίσθημα, το οποίο εμπλέκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τις
διαπροσωπικές σχέσεις, στο εργασιακό, εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και
του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και
συμπεριφορά, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες
αλλαγές στο εκπαιδευτικό, στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οικονομική και ηθική κρίση,
πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά.
Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της πολύπλοκης και πολύπλευρης ανθρώπινης προσωπικότητας στον
καθημερινό βίο, μέσα από μια φιλοσοφική, κοινωνική και ψυχολογική οπτική με ιδιαίτερες προσεγγίσεις και αναλύσεις
στις θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων, στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης και
αυτοεκτίμησης του ανθρώπου με αφορμή την πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών του A. Maslow, στη διαχείριση
συγκρούσεων, στην ενσυνειδητότητα και ενσυναίσθηση, στις στρατηγικές μάθησης, στην ψυχογλωσσολογία με την
απαραίτητη διείσδυση στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου ως επικοινωνιακού λόγου και
στη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως προωθητικών εργαλείων στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
μια αποτελεσματική διδασκαλία, αλλά και ως επικοινωνιακών δικτυακών μέσων με προσανατολισμό την αμφίδρομη
αλληλεπίδραση, το διάλογο και τη συνομιλία.
Ημερομηνίες έναρξης/λήξης: 01/03/2021- 31/10/2021. E-mail: atir@uowm.gr
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης είναι
διάρκειας 350 ωρών, θα πραγματοποιηθεί
σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και
μοριοδοτείται με 10 δέκα (10) μονάδες,
βάσει του ΦΕΚ καθορισμού ακαδημαϊκών
προσόντων (ΦΕΚ 1088, Τχ. Β´ 02.4.2019).

Το Δια Βίου Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις
01/03/2021 και τα μαθήματα θα διεξάγονται
εξ’ αποστάσεως, ενώ παρέχονται
εκπτωτικές
πολιτικές.
Με
την
ολοκλήρωση, απονέμεται Πιστοποιητικό
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται
για τις διαδικασίες εγγραφής, καθώς και να
πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική τους
αίτηση συμμετοχής από τη σελίδα του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
στον
σύνδεσμο:
https://kedivim.uowm.gr

