Diploma Εργασιακής Ψυχολογίας
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Diploma είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητες που απαιτεί η
διαχείριση των ανθρώπων, των σχέσεων, και των καταστάσεων μέσα στον χώρο της εργασίας, την ανάπτυξη
κλίματος συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, τη διαχείριση του εργασιακού στρες,
καθώς και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που καθιστούν έναν εργαζόμενο παραγωγικό και εύστοχο.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Diploma απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων
ψυχολογίας και management, σε έμπειρους εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελιχθούν περισσότερο στο
ήδη υπάρχον αντικείμενο τους, σε άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, σε επαγγελματίες των
τμημάτων διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, επαγγελματίες - στελέχη διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,
συμβούλους επιχειρήσεων, εισηγητές σεμιναρίων, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους που ενδιαφέρονται
για τη ψυχολογία της εργασίας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
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TIME & STRESS MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT

CONFLICT MANAGEMENT

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 56 ώρες διδασκαλίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone.
ΠΑΡΟΧΕΣ







Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων
Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις
γνώσεις καλύτερα
Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για
την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων

Δείτε ένα intro clip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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