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∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων «Mellon» είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας, με προτεραιότητα τους ανέργους. Σε πρώτη φάση, υλοποιείται πιλοτικά σε
δήμους της Περιφέρειας Αττικής και δομείται σε (1) ανοικτά σεμινάρια ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων και (2) εντατικούς εξατομικευμένους κύκλους, ειδικά προσαρμοσμένους στις
ανάγκες, φιλοδοξίες και στόχους των συμμετεχόντων.

28,29 & 30 Μαρτίου 2016
3 ημέρες, 5 εισηγητές, 4 θεματικές
Επισκοπείο(Πνευματικό Κέντρο) Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής [Ηρώων
Πολυτεχνείου και Κακαβά -Λαύριο]
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής (υποχρεωτική)
Διαδικτυακά συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής ΕΔΩ
Τηλεφωνικά στο 210 8312868 (Δήμητρα Λαμπροπούλου, Υπεύθυνη Υποστήριξης Mellon)
Μέσα σε τρεις ημέρες, πέντε εισηγητές θα μεταφέρουν δωρεάν γνώση, σε τέσσερις θεματικές
που είναι χρήσιμες για όλους μας.

www.mellon-accelerator.eu
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ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Επαγγελματική Κατάρτιση στη χρήση του Microsoft Oﬃce. Προετοιμαστείτε για
την αγορά εργασίας
Σε αυτό σεμινάριο θα μάθετε εύκολα και γρήγορα τη βασική μεθοδολογία γραφής και
διαμόρφωσης κειμένου, τη δημιουργία και χρήση εργαλείων όπως τους πίνακες
δεδομένων, την εκτέλεση υπολογισμών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από
βάσεις δεδομένων, τον τρόπο ασύγχρονης και απομακρυσμένης επικοινωνίας
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και τη διαδικασία δημιουργίας μίας
παρουσίασης με απλά βήματα.
Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας και ποιες είναι οι
καλύτερες μέθοδοι αναζήτησης εργασίας; Στο ερώτημα αυτό απαντούν στελέχη της
Adecco. Πρόκειται για το μεγαλύτερο οργανισμό παγκοσμίως στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Θα σας εξηγήσουν επίσης, πως δημιουργείται η
επαγγελματική ταυτότητα, τον καλύτερο τρόπο σύνταξης βιογραφικού
σημειώματος, πως θα προετοιμαστείτε σωστά για μία συνέντευξη εργασίας και πως γίνεται
η αξιολόγηση των υποψηφίων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και οι τελευταίες δράσεις της
Adecco για τους νέους.
Γνωρίζουμε και Αξιοποιούμε τις Διαφορές μας: Προετοιμαζόμαστε για το αύριο
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε πώς οι προσωπικές και τοπικές σας καταβολές μπορούν να
λειτουργήσουν ως αφετηρία για την ανεύρεση εργασίας και την ανάπτυξη νέων,
καινοτόμων συνεργασιών στην ευρύτερη κοινότητα. Οι συνεχείς αλλαγές στις ανάγκες και
τις επιθυμίες των ανθρώπων έχουν αναπόφευκτες επιπτώσεις στους τρόπους με τους οποίους
αναπτύσσεται η οικονομία και η αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ζητούμενο είναι να αναγνωρίσετε ποια είναι η δική σας αφετηρία, πλούτος και δυνατότητα
συνεισφοράς για να τη μετουσιώσετε στη διαφορά που θα κάνει τη … διαφορά. Το σεμινάριο
σας βοηθάει όχι μόνο να κατανοήσετε το νέο, εναλλασσόμενο περιβάλλον, αλλά και με
θετικό τρόπο να αναπτύξετε πρωτοβουλίες, ώστε να μετατραπείτε απλά και εύκολα από
«απειλούμενοι» σε «ωφελούμενους»!
Επενδύουμε στα Ταλέντα και τα Δυνατά μας Σημεία και μετατρέπουμε τις Επιθυμίες
μας σε Επαγγελματικούς Στόχους
Αν και όλοι έχουμε δυνατά σημεία, μόνο 1 στους 3 τα γνωρίζει και τα αξιοποιεί για να
πετύχει τους στόχους του. Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίζετε
τα Ταλέντα και τα Δυνατά σας Σημεία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους είναι
σημαντικό να μάθετε να τα αναγνωρίζετε και να τα αξιοποιείτε, τόσο κατά την
ένταξή σας στην αγορά εργασίας, όσο και κατά τη δραστηριοποίησή σας σε αυτή, είτε ως
υπάλληλοι, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες. Θα μάθετε, επίσης, πώς
μπορείτε να πολλαπλασιάζετε τα οφέλη που μπορείτε να αποκομίζ ετε από τη
στοχευμένη χρήση των Ταλέντων και των Δυνατών σας σημείων, διεκδικώντας την
πραγμάτωση των στόχων σας, μέσα από (και για) τη συνεργασία με τους ανθρώπους
της δικής σας κοινότητας και των συνεργατών σας. Τέλος, θα γνωρίσετε ποια είναι τα
ερωτήματα που χρειάζεται να απαντάτε κάθε φορά που θέλετε να μετατρέπετε τα όνειρα
και τις ε πιθυμίες σας σε ρεαλισ τικούς και ε παγ γελματικά τεκμηριωμένους
στόχους, ικανούς να σας προχωρήσουν στην επιτυχία, αλλά και την ευτυχία.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016
Επαγγελματική Κατάρτιση στη χρήση Microsoft Oﬃce
Προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας
9:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 - 11:30 Microsoft Word
11:30 - 11:45 Διάλειμμα
11:45 - 12:45 Microsoft Excel
12:45 - 13:15 Διάλειμμα
13:15 - 14:30 Microsoft Excel (συνέχεια)
14:30 - 15:00 Microsoft PowerPoint
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016
Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
9:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 - 11:30 Η αγορά εργασίας σήμερα - Μέθοδοι αναζήτησης εργασίας
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 13:00 Δημιουργία επαγγελματικής ταυτότητας:
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
13:00 - 13:30 Διάλειμμα
13:30 - 14:30 Αξιολόγηση Υποψηφίων - Προετοιμασία συνέντευξης
14:30 - 15:00 Δράσεις της Adecco για τους νέους
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016
9:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 - 11:30 Γνωρίζουμε και Αξιοποιούμε τις Διαφορές μας:
Προετοιμαζόμαστε για το αύριο
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 13:30 Επενδύουμε στα Ταλέντα και τα Δυνατά μας Σημεία:
Μετατρέπουμε τις Επιθυμίες μας σε Επαγγελματικούς Στόχους
13:30 - 14:00 Διάλειμμα
14:00 - 15:00 Συζήτηση με το κοινό
*Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, θα προσφέρεται καφές και ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς)
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Τους ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική τους προσφορά!
Γεώργιος ΔΡΟΓΓΟΥΔΗΣ
Σεμινάριο Επαγγελματική Κατάρτιση στη χρήση Microsoft Oﬃce
Προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας
Επαγγελματίας εκπαιδευτής της Microsoft και πισ τοποιημένος
εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 15.000 στελέχη,
σε πάνω από 600 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς.
Ασχολείται με την παραγωγή οικονομικών αναλύσεων και επιχειρησιακών
προβλέψεων, ενώ έχει υπάρξει σύμβουλος επιχειρήσεων με περισσότερα
από 17 έτη εμπειρίας σε ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης
οικονομικών στοιχείων. Είναι Senior Manager στην εταιρεία Μίλητος
Συμβουλευτική Α.Ε. η οποία έχει στο ιστορικό της τουλάχιστον 40
ευρωπαϊκά έργα, τα περισσότερα αφορούν στην εκπαίδευση και
κατάρτιση με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Χάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Σεμινάριο Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ο Χάρης Κωνσταντινίδης είναι Διευθυντής του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου
Προσωπικού & του Τμήματος Επαγγελματικής Μετάβασης του ομίλου Adecco
στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού στην
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαθέτει δώδεκα (12) έτη εργασιακής
εμπειρίας στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
και των πωλήσεων. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου Adecco το 2007
έχοντας σημαντική πορεία στον τομέα της προσέλκυσης και επιλογής
υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και στις υπηρεσίες Επαγγελματικής
Μετάβασης και στήριξης & διαχείρισης αλλαγής, όντας πιστοποιημένος
σύμβουλος καριέρας. Επιπρόσθετα, μιλά αγγλικά και γαλλικά.
Γεωργία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Σεμινάριο Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας
Ψυχολόγος, με μεταπ τυχιακή ειδίκευση σ την Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει ολοκληρώσει
εξάμηνη εκπαίδευση στο συντονισμό σχολών γονέων από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Σχολών Γονέων όπου και απέκτησε το 2002 δίπλωμα εκπαιδευτήσυντονιστή σχολών γονέων. Ολοκλήρωσε την τετραετή της εκπαίδευση
στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας
και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στη διάρκεια της οποίας έχει εκπονήσει
αρκετές εργασίες με ιδιαίτερο τομέα ενασχόλησης τις Αγχώδεις Διαταραχές.
Από το 2008 εργάζεται στην εταιρία Adecco HR, έχοντας αναλάβει ρόλους
που σχετίζονται τόσο με την εύρεση και επιλογή προσωπικού όσο και την
επαγγελματική καθοδήγηση. Στο παρελθόν, διετέλεσε οργανωτική
υπεύθυνη του «Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων» και του «Κύκλου
Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία» στο
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, εργάστηκε ως
ερευνήτρια σε Εταιρεία Κοινωνικών Ερευνών και συνεργάστηκε με το
Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, έχει διατελέσει Επιστημονική
Συνεργάτιδα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, απασχολούμενη στο Α.Τ.
Αχαρνών ως ψυχολόγος και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε
αστυνομικό προσωπικό, κρατουμένους και πολίτες.

www.mellon-accelerator.eu

m

m

o
o

επιταχυντής
δεξιοτήτων
επιταχυντής δεξιοτήτων

Αιμίλιος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Σεμινάριο Γνωρίζουμε και Αξιοποιούμε τις Διαφορές μας: Προετοιμαζόμαστε για το αύριο
Σεμινάριο Επενδύουμε στα Ταλέντα και τα Δυνατά μας Σημεία: Mετατρέπουμε τις Επιθυμίες
μας σε Επαγγελματικούς Στόχους
Ψυχολόγος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης στην Κοιν.Σ.Επ. knowl.
Π α ρ έ χε ι υ π ηρ ε σ ί ε ς σ ε ε πα γ γε λ μ α τ ί ε ς γ ι α τ ην πρ ο σ ω πι κ ή κα ι
επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσω συνεδριών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων
mentoring/coaching. Ως μέλος ομάδας έργου, σε ευρωπαϊκά έργα,
συμμετέχει στην υλοποίηση πακέτων εργασίας σχετικά με την έρευνα, τη
μεθοδολογία προγραμμάτων κατάρτισης business coaching και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων. Αποτελεί το συντονιστή του
διαπιστευμένου από το διεθνές αναγνωρισμένο οργανισμό «International
Coach Federation» του εργαστήριου προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης, STARS Success Yourself. Παράλληλα, εργάζεται ως Υπεύθυνος
Υποστήριξης & Συμβουλευτικής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για
λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.
Γεώργιος ΒΛΑΧΟΣ
Σεμινάριο Γνωρίζουμε και Αξιοποιούμε τις Διαφορές μας: Προετοιμαζόμαστε για το αύριο
Σεμινάριο Επενδύουμε στα Ταλέντα και τα Δυνατά μας Σημεία: Mετατρέπουμε τις Επιθυμίες
μας σε Επαγγελματικούς Στόχους
Ο Γιώργος Βλάχος σπούδασε και εργάστηκε ως Αρχιτέκτων, με εξειδίκευση
στα Κατασκευαστικά Οικιστικά Προγράμματα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Σταδιοδρόμησε ως Διευθυντικό Στέλεχος σε Πολυεθνικούς Ομίλους της
Βιομηχανίας Πρώτων Υλών και Οικοδομικών Υλικών. Στην Ελλάδα, ως
Γενικός Διευθυντής της LAFARGE/Όμιλος Εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΓΔ
Οργανωτικής Ανάπτυξης / ΓΔ Ανθρώπινου Δυναμικού / ΓΔ Επικοινωνίας και
Public Aﬀairs), διαχειρίστηκε Προγράμματα Προσλήψεων / Αξιολόγησης /
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγράμματα Ενδυνάμωσης
Δεξιοτήτων και Αλλαγής Κουλτούρας (Culture Change). Από το 2007
δρασ τηριοποιήθηκ ε σ την Ανάπ τυξη Επιχειρήσεων (Business
Development) και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας (Knowledge Transfer),
υποστηρίζοντας παράλληλα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και
Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ), Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
(ΜΜΣΤ) και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων
Αχαρνών 335, 111 45, Αθήνα
Υπεύθυνη Υποστήριξης: Δήμητρα Λαμπροπούλου
T 210 83 12 868 | Ε info@mellon-accelerator.eu | W www.mellon-accelerator.eu | www.knowl.gr
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. knowl και χρηματοδοτείται 100% από ιδιωτικούς πόρους.
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