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Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  
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4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 
Σοφία Μακρή 



αέλια  
εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή 

Μία μη κερδοσκοπική κοινωφελή εταιρεία που προσφέρει 
επαγγελματική υποστήριξη για την είσοδο στην επαγγελματική 

ζωή ή για τη βελτίωση της μέσω: 

 
διαρκούς ενημέρωσης για την επαγγελματική ζωή 
επαφής με επαγγελματίες της πράξης 
εξάσκησης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (soft skills) 
απόκτησης σύντομης πρακτικής εμπειρίας 

 
Ενημερώνουμε, Ενδυναμώνουμε, Δικτυώνουμε  



Mία μη κερδοσκοπική προσπάθεια  με κοινωνικό σκοπό 

Συμβολή στο «πρόβλημα επαγγελματικής ζωής»  

Δράσεις που βασίζονται στη βιωματική και συμμετοχική 
εμπειρία, με γνώμονα την ανθρώπινη διάσταση του κάθε 
εργαζομένου (human-centered design) 

Έμφαση στις συνεργασίες 
Κάποια οργανωτικά στοιχεία για εμάς: 
Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 
3 αρχικά Ιδρύτριες 
Αρωγά Μέλη και Εθελοντές 
Όνομα εμπνευσμένο από τον …ήλιο! 

 

 αέλια  
εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

 



αέλια  
οι δράσεις μας  

Πληροφόρηση  
 Ιστοσελίδα (www.aelialab.gr) 
Facebook  (www.facebook.com/aelialab) 
Διαλέξεις 

 
Εκπαιδευτικές  δράσεις  
 Βιωματικά Εργαστήρια (workshops) 
  Δράσεις ‘Skills2Start’ και ‘Skills2Go’ 
Forum IndustrialDesigners@theAegean 

 
Δικτύωση νέων με επαγγελματίες 
Meet Ups 

Meet & Mix 

http://www.facebook.com/aelialab


Πρόγραμμα Επαγγελματικής Υποστήριξης Νέων από Νησιά 
                              www.epinisia.gr 
 
 

Η αέλια &  
η Επινήσια ΗΩΣ 



Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: 
Επιχειρηματικότητα + Αλληλεγγύη  

      επίτευξη κοινωνικού σκοπού, επίλυση βασικών 

προβλημάτων, μεγιστοποίηση κοινωνικού αντίκτυπου με 
επιχειρηματικά εργαλεία και διασφάλιση οικονομικής 

βιωσιμότητας επιχείρησης 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 



 
 
 
 
 
 

Επιχειρηματικά εργαλεία 



 
 
 
 
 
 

Επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά 
 

•Πάθος  
•Διορατικότητα 
•Πρωτοβουλία 
•Εργατικότητα 
•Οργανωτικότητα 
•Προσαρμοστικότητα 
•Ευελιξία 
•Αποφασιστικότητα 
• Επικοινωνιακή ικανότητα 
• Συνέπεια- Υπευθυνότητα 
• Ικανότητα για Ρίσκο 
 



 
 
 
 
 
 

 

Κοινωνικός Επιχειρηματίας 
κάτι περισσότερο… 

 

Αλτρουισμός ≠ οικονομικό κίνητρο 



 

Κοινωνικός Επιχειρηματίας: 
Ένας κοινωνικός ήρωας με επιχειρηματικό ταλέντο 

 
Χαρακτηριστικά που τους 

διακρίνουν:  
 

•κοινωνική ευαισθησία 
•ανεξαρτησία 

•δημιουργικότητα 
•αισιοδοξία 

•επιχειρηματική ποιότητα 
•θέληση για μεγάλης κλίμακας 

αποτελέσματα 
•συνέπεια στον στόχο 



•Όραμα 

•Κοινωνικές αξίες και ευαισθησίες 

•Μη ατομιστική αντίληψη 

•Συλλογικότητα 

•Δημιουργία έμπειρης, ικανής και 

ενθουσιώδους ομάδας 

•Προσέλκυση, διατήρηση εθελοντών 

•Δημιουργία συνεργιών  

•Μεγιστοποίηση αξίας περιορισμένων 

πόρων και δημιουργική αξιοποίηση τους 

•Προσήλωση στον στόχο 

Κοινωνικός Επιχειρηματίας: 
Ηγετικά χαρακτηριστικά 



Κοινωνικός Επιχειρηματίας: 
τι χρειάζομαι; 



Hard Skills vs Soft Skills 

Soft Skills:  
-η ικανότητα να 
επικοινωνούμε και 
αλληλεπιδρούμε θετικά 
και παραγωγικά με 
τους άλλους 
-Συναισθηματική 
Νοημοσύνη (ΕQ) 
-Δεν διδάσκονται και 
είναι δύσκολο να 
μετρηθούν 
-Διαχείριση κάθε 
μορφής σχέσης 
 

Hard Skills: 
 
-Τυπικά Προσόντα: 
τεχνικές ικανότητες 
και γνώσεις 
-Διανοητική 
Νοημοσύνη (ΙQ)  
-Διδάσκονται και 
μπορούν να 
μετρηθούν 
-Διεκπεραίωση κάθε 
μορφή εργασίας 
 



Οι Κοινωνικές Δεξιότητες  
και η σημασία τους  



Επικοινωνιακή Δεξιότητα 

«Η ικανότητα να ακούμε και 
να παρατηρούμε προκειμένου 
να κατανοούμε πραγματικά, 
να συζητάμε, να μεταφέρουμε 
αποτελεσματικά τις σκέψεις 
και τις ιδέες μας προφορικά ή 
γραπτά, να συσχετίζουμε και να 
εκφράζουμε ιδέες με 
ξεκάθαρο και 
αποτελεσματικό τρόπο..» 

ΕΟΠΠΕΠ, πύλη δια βίου μάθησης 
σταδιοδρομίας ενηλίκων 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tCxNARsKSZ-quM&tbnid=O1g4ck7ZuxH34M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aboutu.gr/en/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82/&ei=JfU4U_WDAZDGtAbTsIDwDA&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNEi4LFRWNfpsjMp8siPiPes2STplw&ust=1396327997423976
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FG-nqhMGXPX9NM&tbnid=aT_dZrEBmWydNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grammateas.gr/gr/kb.php?mode=article&k=36&ei=APU4U7GbKcWUswa1tIGoDQ&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNEi4LFRWNfpsjMp8siPiPes2STplw&ust=1396327997423976


Επικοινωνιακή Δεξιότητα  
Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας 

  

 

Τρόποι επικοινωνίας 
•Γραπτός λόγος 
•Προφορικός λόγος 
•Συμβολικές χειρονομίες  
•Οπτικές απεικονίσεις 
•Πολυμέσα 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://cretaadulteduc.gr/blog/wp-content/uploads/2014/03/%CE%B9%CE%BC.jpg&imgrefurl=http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=721&docid=q91kyRRXZYa_xM&tbnid=dd-jXMTgtC2nTM:&w=915&h=349&ei=HQI5U_HiMsTZsgbUv4CoAg&ved=undefined&iact=c


Επικοινωνιακή Δεξιότητα  
Ασκήσεις 

17 



Οργανωτική Δεξιότητα 

Η δεξιότητα να 
οργανώνεις τη σκέψη, τον 
χρόνο και τον χώρο σου… 
 
   

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

‘A place for everything and 
everything in its place’ 



Οργανωτική Δεξιότητα 
 Διαχείριση Χρόνου 

Kάνω το πιο σημαντικό που θα μπορούσα αυτή τη στιγμή; 

Αναθέτετε σε συναδέλφους ή 

σε εξωτερικούς συνεργάτες 

Ανακαλύψτε πού 

σπαταλάτε χρόνο και 

αξιοποιήστε τον όσο 

περιμένετε 

Συνέπεια και ψυχραιμία 

Καθιερώστε τυποποιημένες 

διαδικασίες  

Καθορίζετε ανελλιπώς προτεραιότητες 

Θέτετε χρονικά όρια για την 

ολοκλήρωση εργασιών  

Διαχωρίζετε μεταξύ επείγοντος και σημαντικού  

Εφαρμόστε ένα σχέδιο διαχείρισης του χρόνου 



Οργανωτική Δεξιότητα 
 Γίνε Παραγωγικός! 

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται!  
Η παραγωγική μέρα φαίνεται από τα πρώτα 15 λεπτά! 



Δεξιότητα Συνεργασίας 
από το… εγώ στο …εμείς 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

https://www.youtube.com/watch?v=uL5mHE3H5wE 

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ByBbUK4jJMg 
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Δεξιότητα Συνεργασίας - Αρχές   

 Θέτουμε με σαφήνεια στόχους, 
στρατηγική και αρμοδιότητες 

 Ορίζουμε υπεύθυνο συντονισμού 

 Μοιραζόμαστε ιδέες 

 Μοιραζόμαστε πόρους  

 Ζητούμε βοήθεια και 
διευκρινίσεις 

 Ζητάμε την γνώμη των 
συνεργατών μας 

 Αξιολογούμε την πρόοδο   

 

 
ι για την επαγγελματική ζωή  



Δεξιότητα Συνεργασίας  

Λίγη Μουσική στη ζωή μας 

 

 

 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  



Τι είναι η Δημιουργικότητα; 

Νέοι και ασυνήθιστοι τρόποι:  
•να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα  
•να διακρίνεις την ύπαρξη προβλημάτων  
•να δίνεις αποτελεσματικές λύσεις 
 

 

 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

Δεξιότητα Δημιουργικότητας 



Τι είναι η Δημιουργικότητα; 

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  

Δεξιότητα Δημιουργικότητας 
Είμαστε όλοι δημιουργικοί 



Είναι έμφυτες οι Κοινωνικές Δεξιότητες; 

Έχουμε καλά νέα… οι κοινωνικές δεξιότητες 
μπορούν να καλλιεργηθούν, να ενισχυθούν και... 

(ως ένα σημείο) να διδαχθούν!!!  

Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή  



Πώς αποκτώνται οι δεξιότητες; 

Τυπική εκπαίδευση 

Μη Τυπική εκπαίδευση  

Άτυπη μάθηση   

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 



Προσωπική Ανάπτυξη-  
Ο δρόμος προς την επαγγελματική επιτυχία 

Αξιολογούμε τον εαυτό μας 

Προσδιορίζουμε τα δυνατά μας σημεία/δεξιότητες  

Προσδιορίζουμε τις δυνατότητες βελτίωσης μας 

Τι μπορώ, τι θέλω και τι επιλέγω να κάνω 

  Βελτιστοποιούμε ορισμένες συμπεριφορές μας  και αλλαγή 

χαρακτήρα αν χρειάζεται 

 
Η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ η ς  μ ά θ η σ η ς  κ α ι  τ η ς  

α υ τ ό - β ε λ τ ί ω σ η ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  σ υ ν έ π ε ι α ,  α ν ο ι χ τ ό   
μ υ α λ ό ,  δ ι ά θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  κ α ι  ι κ α ν ό τ η τ α   

α υ τ ό - α μ φ ι σ β ή τ η σ η ς !   

 



H αλλαγή στη ζωή μας! 

ι για την επαγγελματική ζωή  



Ευχαριστούμε πολύ! 

www.aelialab.gr 
www.facebook.com/aelialab  

http://www.aelialab.gr/
http://www.facebook.com/aelialab

