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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ”
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Πρακτικές εφαρμογές στη Διοίκηση
αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης
κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά
στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές
δυνατότητες μέσα στον επαγγελματικό χώρο, να διευκολυνθούν σημαντικά στην αντιμετώπιση των εργασιακών
προβλημάτων και αλλαγών στη διοίκηση, να κατανοήσουν την ηθική και την κοινωνική ευθύνη ενός Οργανισμού/
Επιχείρησης.
Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συστημάτων επικοινωνίας σε
συνάφεια με την ηθική των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, την εταιρική και κοινωνική ηθική ευθύνη, την ηθική ηγεσία του
σύγχρονου ηγέτη και τη σημασία του καθοδηγητικού του ρόλου στη διοίκηση.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η
εκπαίδευση στις ρητορικές-επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα και μοντέλα επικοινωνίας, στις θεωρίες
σημειωτικής ανάλυσης, στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, στη διαπραγμάτευση και στη
διαμεσολάβηση, στη λήψη αποφάσεων και στη δυναμική της ομάδας στη διοίκηση, με σκοπό την ανάπτυξη
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην ικανότητα της διαχείρισης θεμάτων και
κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
Η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και αλλαγών σήμερα είναι ιδιαίτερα επιτακτική για την αντιμετώπιση απρόσμενων
καταστάσεων, όπως της πανδημίας covid 19, η οποία στις μέρες μας προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στην οικονομία σε
παγκόσμιο επίπεδο και αποτέλεσε πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλείται να διαχειριστεί την κρίση της
πανδημίας και τις αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή με αλληλεγγύη, ενσυνειδητότητα, φρόνηση και
συναισθηματική νοημοσύνη. Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν το βασικό πυρήνα εκπαίδευσης του Δια Βίου
Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης είναι διάρκειας 400
ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα εννέα
(9) 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 απονέμει
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
Το Δια Βίου Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του
2020 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κυρίως εξ’
αποστάσεως με τις διά ζώσης συναντήσεις να
πραγματοποιούνται στην Κοζάνη, στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Παρέχονται
εκπτωτικές πολιτικές.
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
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