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Πιστοποιημένες Σύγχρονες Σπουδές

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν

τα πιο καινοτόμα επαγγελματικά σεμινάρια, σχεδιάζουν υψηλής ζήτησης πιστοποιήσεις και προσφέρουν

καίριες επαγγελματικές εξειδικεύσεις.

� Φέρουν την εγγύηση ποιότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και

χορηγούν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ECVET.

� Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επιστημονικότητα, την έρευνα, τη διερευνητική γνώση και τα

πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους επιμορφούμενους.

� Τα προγράμματα είναι βασισμένα στην ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ με μέντορα καθηγητή και

επιστημονική εποπτεία. Επίσης, ασκούν τους επιμορφούμενους στις δεξιότητες που χρειάζονται για

φοίτηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν

αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη

διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη

φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα

ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
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Γιατί τηλεκατάρτιση;

Η έλλειψη χρόνου και η απόσταση είναι δύο από τους κύριους λόγους που αποτρέπουν τους ανθρώπους

από τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε μια γοργά αναπτυσσόμενη κοινωνία, όπου η συνεχή επιμόρφωση

γίνεται όλο και πιο απαραίτητη, τη λύση έρχονται να δώσουν τα προγράμματα τηλεκατάρτισης.

Διεξαγόμενα με τη μέθοδο της , τα προγράμματά μας επιτρέπουν στους συμμετέ-

χοντες να παρακολουθούν με τους δικούς τους ρυθμούς από την άνεση τους σπιτιού τους, διαμορφώνοντας

τις εκπαιδευτικές τους ώρες σύμφωνα με το καθημερινό τους ωράριο.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services, για

να ικανοποιήσει τις ανάγκες των υποψήφιων σπουδαστών της, προσφέρει πιστοποιημένα ή και μοριοδο-

τούμενα προγράμματα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως:

Πληροφορική

Οικονομία και Διοίκηση

Τουρισμός

Παιδαγωγικά

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα προγράμματα του aegean.vellum.org.gr μοριοδοτούνται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Προγράμματα στον τομέα της Πληροφορικής

Εξειδίκευση στο Photoshop

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εκμάθηση όλων των απαραίτητων εφαρμογών για

την δημιουργία - επεξεργασία εικόνας ή φωτογραφίας. Σας δίνει τη δυνατότητα να οργα-

νώσετε την εργασία σας, παρέχοντάς σας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα

επιτυχημένο σχεδιασμό.

Διαδικτυακό Marketing και Social Media

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις

για να είστε σε θέση να προωθήσετε την επιχείρησή σας ή τις επιχειρήσεις τρίτων (ως

ειδικός Internet Marketing) είτε οργανικά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, είτε

μέσω πληρωμένων διαφημίσεων.

Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Το πρόγραμμα «Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου» στοχεύει στην εκμάθηση, σε

θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, των βασικών αρχών που διέπουν την ασφάλεια

Δικτύων καθώς και στην εξειδίκευση και πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και

δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κανείς έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως «Ειδικός» στην

ασφάλεια Δικτύων.

Εξειδίκευση στο Excel

Το πρόγραμμα στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του

Excel αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως

πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η παρακολούθηση του προγράμματος απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να

τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας

υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.
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Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της

Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και θέλουν να συνδυάσουν διάφορες

διευκολύνσεις της για να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν

και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα έργων πληροφορικής. Είναι κατάλληλο για φοιτητές,

διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραµµατιστές και αναλυτές

συστημάτων πληροφορικής.

Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D, CAD)

Σκοπός του προγράμματος “Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση

υπολογιστή” είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις προηγμένες

λειτουργίες της εφαρμογής Autodesk AutoCAD.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις για να

μπορούν να σχεδιάζουν απλά αλλά και σύνθετα σχέδια όλων των ειδικοτήτων, να

μπορούν να ανταπεξέρχονται σε οποιαδήποτε πρόκληση της αγοράς εργασίας αλλά και

να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

Δημιουργία εφαρμογών Android

Η γλώσσα προγραμματισμού Kotlin και το Android είναι ο καλύτερος συνδυασμός για

τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά. Όλο και περισσότεροι εργοδότες και μεγάλοι

οργανισμοί αναζητούν ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες στην κατασκευή

εφαρμογών για κινητά. Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος θα αποκτήσετε

τις απαραίτητες γνώσεις για να διεκδικήσετε μία από αυτές τις θέσεις, οι οποίες

δημιουργούνται σε καθημερινή βάση.

Η δομή του προγράμματος είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να διδαχθείτε και να

κατανοήσετε όλες τις πτυχές της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής με χρήση

του Android Studio και της γλώσσας προγραμματισμού Kotlin, ξεκινώντας από μηδενική

βάση.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό συνίσταται και για αρχάριους προγραμματιστές ή

προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να αλλάξουν αντικείμενο και να μεταβούν στον

προγραμματισμό εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με την Kotlin.
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Εξειδίκευση στο Word

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για αυτούς που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους

στην επεξεργασία κειμένου και να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.

Τελειώνοντας την παρακολούθηση του προγράμματος, θα κατέχετε όλες τις δεξιότητες
έτσι ώστε να είστε έτοιμοι να εργαστείτε σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό γραφείο.

Σχεδίαση Ιστοσελίδων

Το WordPress μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο για απλές όσο και για σύνθετες
ιστοσελίδες. Με το τέλος του προγράμματος, θα έχετε αποκτήσει όλες τις δεξιότητες που
χρειάζονται για να γίνετε ένας αξιόπιστος σύμβουλος του WordPress.

Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό
παιχνιδιών στη Unity με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#, χωρίς να είναι
απαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία σε αυτά. Ιδανικά, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει
βασική αντίληψη μαθηματικών και να είναι εξοικειωμένος με την περιήγηση στο διαδίκτυο.

To πρόγραμμα «Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity», εισάγει τον σπουδαστή
στην Unity Engine και στον προγραμματισμό με C#. Η Unity είναι η δημοφιλέστερη
μηχανή παιχνιδιών, κατάλληλη για τη δημιουργία παιχνιδιών για τα σημαντικότερα
λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, κινητών και tablet.

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στη δημιουργία τριών παιχνιδιών σε δύο και τρεις
διαστάσεις. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις βασικές
γνώσεις και δεξιότητες για τον προγραμματισμό πολύπλοκων 2D και 3D παιχνιδιών.
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Προγράμματα στον τομέα του Τουρισμού

Υπάλληλος Εστίασης – Σερβιτόρος

Ο τομέας της εστίασης και των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκεται ανάμεσα στους
πέντε πιο περιζήτητους επαγγελματικούς κλάδους καθώς αποτελείται από επαγγέλματα
με μεγάλη ζήτηση, για τα οποία προβλέπονται συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης.
Το πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων “Υπάλληλος Εστίασης – Σερβιτόρος” έχει
σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης,
έναν κλάδο που έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα μας και συγκεκριμένα αφορά ήδη
εργαζομένους ή άτομα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του τραπεζοκόμου
(σερβιτόρου).

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών
για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη
ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να
διαχειριστεί το Στέλεχος σ΄αυτή τη θέση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μία
ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν στο πιο νευραλγικό τμήμα
ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής.

Εξειδίκευση στα Ταξίδια και τον Τουρισμό

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού και σε
όσους θέλουν να εργαστούν σε αυτόν. Είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπα-
σχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνητικά εργαζόμενους στον
τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών
τουριστικών επιχειρήσεων.

Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος

Με την εκτεταμένη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως τα social media, τα
συστήματα σύγκρισης τιμών αλλά και τα διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων, δημιουρ-
γείται μία νέα ανάγκη: η ενεργοποίηση και η συνεργασία με διαδικτυακά συστήματα
διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην
απόκτηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στη διαδικασία της επιλογής αλλά και της διαχείρισης των διαδικτυακών
αυτών συστημάτων.
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Προγράμματα στον τομέα της Παιδαγωγικής

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» έχει ως

σκοπό να εφοδιάσει τους επιμορφωμένους με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι

σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν προγράμματα εκμάθησης

ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εφήβους ή ενήλικες, καθώς και να αξιολογούν τη

γλωσσική τους επάρκεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, που

στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών Διαπροσωπικών Επικοινωνιακών

Δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας

των μαθητών. Οι επιμορφούμενοι θα εξειδικευτούν σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών

προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα

ελληνομάθειας.

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα «Utilization of Art in Education» θα εφοδιάσει τους επιμορφούμενους

με γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευσης. Η τέχνη θα

αντιμετωπιστεί ως μία προσωπική, κοινωνική και επικοινωνιακή δραστηριότητα, που

απεικονίζει με τρόπο πολύμορφο, πολυεπίπεδο και αυθεντικό τη σχέση του δημιουργού

με τον εαυτό του, τους άλλους και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο ένταξης και

αναφοράς του. Ακόμα, το πρόγραμμα θα βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των

συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι

οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση

της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Σχολική Ψυχολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με

τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.Πραγματοποιείται

παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του

πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου. Ακόμη, παρουσιάζονται οι βασικοί

τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και

θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
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Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές ως πολίτες μιας

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να ενισχύσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της

διαφορετικότητας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής

προέλευσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα προωθηθεί εκείνη η προσέγγιση

στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται αφενός σε δημοκρατικές αξίες και πιστεύω

και αφετέρου επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλουραλισμό.

Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση,

κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των Μαθησιακών

Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων. Στο τέλος του

προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που

χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή

ειδικής αγωγής.

Ειδική Αγωγή

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση,

κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος, οι

συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να

ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής

αγωγής.

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» αποσκοπεί στην

κατάρτιση των συμμετεχόντων στο γνωστικό πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο

σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών και

παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα

πραγματοποιεί μία προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζοντας τα αίτιά

τους, συζητώντας για τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των παιδιών/μαθητών με

δυσκολίες μάθησης, καθώς και για θέματα παρέμβασης και αντιμετώπισης των

δυσκολιών αυτών σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.
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Προγράμματα στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η επικαιροποίηση γνώσεων και προσόντων
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών συμμετεχόντων και αφετέρου η βέλτιστη θεωρητική και
πρακτική προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις της εκπαιδευτικής
επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους υποψήφιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ,
ΙΙΕΚ, ΣΔΕ και γενικότερα σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν
στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

To πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα
ανομολόγητα οφέλη της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
του Mentoring, αναλύει τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, την τεχνική της
συμβουλευτικής συνέντευξης, τον τομέα της επαγγελματικής Συμβουλευτικής, αλλά και
τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικών ομάδων (π.χ., Άτομα με ειδικές
ανάγκες, αποφυλακισμένοι). Κάνει αναφορά στη διαδικασία λήψης επαγγελματικών
αποφάσεων και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για λόγους παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του μαθητή, του εκπαιδευτικού υλικού, της σχολικής
μονάδας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην εκπαιδευτική ηγεσία, στην
επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς
και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Σκοπός του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας» είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που
διδάσκουν ή επρόκειτο να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
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Προγράμματα στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

Το πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό
που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμό-
ζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε
όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου
Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να γίνουν Υπεύθυνοι Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων ή Επαγγελματίες Σύμβουλοι.

Το πρόγραμμα παρέχεται εξ αποστάσεως και είναι εμπλουτισμένο με υποδείγματα
εγγράφων συμμόρφωσης, software αυτόματης δημιουργίας φακέλου συμμόρφωσης,
πλειάδα παραδειγμάτων και Tests αξιολόγησης.

Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της
Δικαιόχρησης (franchise), σε νεοεισερχόμενα Στελέχη που ξεκινούν την καριέρα τους σε
Σύστημα Δικαιόχρησης, επιχειρηματίες υφιστάμενους ή μη – Δικαιοπάροχους και
Δικαιοδόχους – καθώς επίσης σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και
Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Δικαιόχρησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στους κρίσιμους παράγοντες που
διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης, η πλήρης αξιοποίηση του
παρεχόμενου πλάνου ανάπτυξης από το Δικαιοπάροχο, από τα Στελέχη Διοίκησης, αλλά
και τους επενδυτές. Επιπρόσθετα, η στελέχωση των επιχειρήσεων Δικαιόχρησης με ικανά
για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης μέσα στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας αφενός την
αμφίδρομη επικοινωνία και αφετέρου την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Βασικές Οικονομικές Έννοιες

To πρόγραμμα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και
την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας κι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους
φοιτητές και τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίων που επιθυμούν
να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες της αγοράς για να είναι σε θέση να
παρακολουθούν τα οικονομικά δρώμενα της χώρας μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και
σε προσωπικό επίπεδο.
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Εξυπηρέτηση Πελατών

Το πρόγραμμα περιγράφει τον ρόλο της εξυπηρέτησης πελατών στη βιομηχανία της
φιλοξενίας, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και του δημόσιου τομέα. Eπίσης, τα
τμήματα αυτά εξηγούν τα στοιχεία της εξυπηρέτησης πελατών στα οποία θα πρέπει να
επικεντρωθούν σχετικά με αυτούς τους τομείς.

Τα μαθήματα αυτά ενδιαφέρουν επίσης το προσωπικό λιανικής πώλησης, τους
εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας και τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν
να γίνουν ειδικοί στην άριστη και αποτελεσματικότερη παροχή εξυπηρέτησης πελατών.

Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μια ευρεία μάζα ατόμων. Στοχεύει τόσο σε όσους
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να
επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες
ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες
λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο, σε
υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων
φορέων, σε στελέχη αποθήκης και λογιστηρίου και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να
σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης.

Σκοπός του υποχρεωτικά πιστοποιημένου προγράμματος είναι η αποτελεσματική
προετοιμασία του συμμετέχοντα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού,
ιδιωτικού ή δημόσιου, διαχειριζόμενο καινοφανή τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών,
μαζί με τα επιμέρους και κλασικά θέματα της επικοινωνίας, παρουσιάσεων, σύνταξης
επιστολών και αναφορών, διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων, διαχείριση εγγράφων, όπως
αρχειοθέτηση και μεταβίβαση, κλπ.

Διοίκηση Πωλήσεων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου
επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε προϊσταμένους και διευθυντές πωλήσεων και
marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται,
σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, σε νέους πωλητές που
χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση
καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα που έχουν ή που
πρόκειται να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.

    Σκοπός του πιστοποιημένου μεταπτυχιακού προγράμματος επαγγελματικής
εξειδίκευσης είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των
συμμετεχόντων όσον αφορά τις λειτουργίες της διοίκησης πωλήσεων.
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