
  

  

  

  

ΑΑννάάππττυυξξηη  ΠΠρροοσσωωππιικκώώνν,,  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  

κκααιι  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΔΔεεξξιιοοττήήττωωνν    

  

ΚΚύύκκλλοοςς  ββιιωωμμααττιικκώώνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκήήςς  εεννδδυυννάάμμωωσσηηςς    

22001199--22002200  
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ΑΑννάάππττυυξξηη  ΠΠρροοσσωωππιικκώώνν  

ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  κκααιι  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΔΔεεξξιιοοττήήττωωνν    

Ο κύκλος βιωματικών εργαστηρίων απευθύνεται σε 

νέους επιστήμονες, εργαζομένους ή ανέργους που 

θέλουν να ενισχύσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες-

soft skills (επικοινωνιακές διεξιότητες, ικανότητες συνεργασίας, επίλυση συγκρούσεων, 

τεχνικές διαπραγματεύσεων, λήψης αποφάσεων, ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης, αυτοεπίγνωσης, ενσυναίσθησης, δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης 

χρόνου-έργου, αλλά και τις επαγγελματικές (επιμέλεια κειμένων, συγγραφή μικρών 

κειμένων πχ emails, μικρά άρθρα με στόχο να ενδυναμώσουν την σταδιοδρομία τους ή 

να αναζητήσουν αποτελεσματικότερα εργασία. 

 

Πληροφορίες  

Έναρξη: Οκτώβριος 2019  Λήξη:  Μάιος 2020 

Διάρκεια: 8 μήνες   Συνολικές ώρες: 380 

(Δια ζώσης συναντήσεις, e-learning μαθήματα και εργασίες) 

 

Μαθήματα Τετάρτη απόγευμα 19:00-22:00 για 14 Τετάρτες (έναρξη 30/10/19) 
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ΘΘεεμμααττιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς::  

-Δεξιότητες για την προσωπική ζωή και την εργασία στην Ελλάδα και τον Κόσμο 

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

 Επικοινωνίας 

 Διαχείρισης χρόνου 

 Συνεργασίας – ομαδικης εργασίας 

 Προσαρμοστικότητας & Ευελιξία 

 Οργάνωσης & Προτεραιοποίησης 

 Ψηφιακής γνώσης 

 Λήψης απόφασης – επίλυση προβλημάτων 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Διαχείριση συγκρούσεων, Διαπραγματεύσεις 

 Ηγεσίας 

 Πολιτιστικές δεξιότητες  

 Επιμέλειας κειμένων 

 Δημιουργικής γραφής 

 Εκπαίδευσης ενηλίκων  

o Βασικές Αρχές 

o Παρουσίαση  

o Τεχνικές 

o Story telling 

 Μίλα σαν ηθοποιός (ορθοφωνία και εκφορά λόγου) 

o Στάση σώματος 

 Σχεδιασμός σταδιοδρομίας:  

o Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 

o Πρόσβαση σε πηγές (γνώση περιβάλλοντος) 

o Προετοιμασία για τη συνέντευξη 

o Δημιουργία portfolio  

 Μαθαίνω πως να μαθαίνω – μεταγνωστική ικανότητα  
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Ανοικτό Ίδρυμα 

Εκπαίδευση Ημερομηνίες δια ζώσης εργαστηρίων  

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

          

1 
Τετάρτη 

30/10/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Δεξιότητες και σύγχρονη αγορά εργασίας / 

Ψηφιακές Δεξιότητες 

          

2 
Τετάρτη 

06/11/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ Οργανωτικές Δεξιότητες-Διαχείριση Χρόνου 

          

3 
Τετάρτη 

13/11/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ Δεξιότητες επικοινωνίας Ι 

          

4 
Τετάρτη 

20/11/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ Δεξιότητες επικοινωνίας ΙΙ 

          

5 
Τετάρτη 

27/11/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ Ομαδική εργασία - συνεργασία 

          

6 
Τετάρτη 

11/12/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ Συναισθηματική Νοημοσύνη 

          

7 
Τετάρτη 

18/12/2019 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Λήψη απόφασης - επίλυση προβλημάτων - μη 

λεκτική επικοινωνία 

          

8 
Τετάρτη 

15/01/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Ηγεσία, Διαχείριση συγκρούσεων, 

Διαπραγματεύσεις 

  

   

  

9 
Τετάρτη 

29/01/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 

Τεχνικές 

          

10 
Τετάρτη 

12/02/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Πολιτιστικές Δεξιότητες, Δημιουργική Γραφή 

και Επιμέλεια κειμένων 
        

11 
Τετάρτη 

26/02/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

          

12 
Τετάρτη 

11/03/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Μίλα σαν ηθοποιός (ορθοφωνία και εκφορά 

λόγου), Στάση σώματος 

          

13 
Τετάρτη 

18/03/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Σχεδιασμός σταδιοδρομίας:  

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 

Πρόσβαση σε πηγές (γνώση περιβάλλοντος) 

Προετοιμασία για τη συνέντευξη 

Δημιουργία portfolio  

          

14 
Τετάρτη 

08/04/20 
19:00-22:00 ΑΙΕ 

Μαθαίνω πως να μαθαίνω-μεταγνωστική 

ικανότητα. Επαγγελματισμός και 

Επαγγελματική Δεοντολογία 
          



5 

Επιμορφωτές:  

1. Παυλάκης Μάνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

2. Καστρίτης Ηλίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Επιμορφωτές Εξειδικευμένων Εργαστηρίων:  

1. Κρόκου Ζωή, Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής (Λήψη απόφασης)  

2. Ταβουλαρέα Ξανθή, Ηθοποιός, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού (Μίλα σαν ηθοποιός)  

3. Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, PostDoc και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική (Ph.D) 

(Ψηφιακές Δεξιότητες) 

 

Οι Παροχές του Προγράμματος με μια ματιά 

1. Βεβαίωση (Πιστοποιητικό Ετησίου Προγράμματος - 380 ώρες)  

Η βεβαίωση παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΑΙΕ.Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με το διακριτικό τίτλο 

"Βασιλική Μιχαλοπούλου ΚέντροΔια Βίου Μάθησης1"λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειςκαι έχει πιστοποιηθεί με 

την υπ. αρ. 2100587 άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενο οργανισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.  

2. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σεμινάρια του ΑΙΕ 

3. Σημειώσεις – E-book  

Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα 

Δίδακτρα: 600€ (καταβάλλονται σε 6 ισόποσες δόσεις των 100€ ή εφάπαξ με την εγγραφή 

και με έκπτωση 100€, τελικό ποσό 500€). Άνεργοι: 500€ (απαραίτητη η βεβαίωση ανεργίας), 

φοιτητές 500€, πολύτεκνοι 500€, ΑμΕΑ 500€ .  

Δικαιολογητικά Eγγραφής 

 Αίτηση εγγραφής  

 Απλή Φωτοτυπία Πτυχίου και απλή φωτοτυπία ταυτότητας. 

Πληροφορίες-Εγγραφές:  

 Τηλέφωνο: 210-3846930 (Τρίτη έως Παρασκευή 11:00-19:00) 

 E-mail: info@anoikto.edu.gr 

 www.anoikto.edu.gr  

  

mailto:info@anoikto.edu.gr
http://www.anoikto.edu.gr/
http://www.aiecollege.gr/images/SEMINARS/ODIGOS2018-19_MD_athina.pdf
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«Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα μου το επιτρέψει, αλλά ποιος θα με σταματήσει» 

Αυτή η φράση της Άιν Ραντ (1905-1982, Αμερικανίδα συγγραφέας και φιλόσοφος) συμπυκνώνει 

όλη τη φιλοσοφία του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, από την ίδρυσή του έως και σήμερα. 

Ποιοί Είμαστε 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, προσανατολισμένο 

στη Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων. Σκοπός του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση σε ενήλικες που στοχεύουν να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το ΑΙΕ 

ιδρύθηκε το 2000 και μετά από 19 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με το πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, έχει την τεχνογνωσία, την υποδομή, την εμπειρία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, για να 

προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενήλικες, που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και να 

αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με αριθμούς:  

o 19 χρόνια λειτουργίας και επαγγελματικής ενασχόλησης αποκλειστικά με τη δια βίου μάθηση και 

επιμόρφωση ενηλίκων 

o 700 τμ σε ένα αυτόνομο κτήριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες (αμφιθέατρο, αίθουσες 

διδασκαλίας, αίθουσα ψυχοκινητικής, αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού), βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο,  

και ανοικτούς χώρους ξεκούρασης, φιλοξενούν τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στην 

Αθήνα. 300 τμ σε ένα αυτόνομο κτήριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, φιλοξενούν τις 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στην Κρήτη (Ηράκλειο) 

o 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (olat & mοοdle) με ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

χρησιμοποιούνται για την e-learning εκπαίδευση και προσφέρουν περισσότερα από 3.000 

διαφορετικά μαθήματα οργανωμένα σε 3 διαφορετικού τύπους προγραμμάτων: μακροχρόνια (12-

18 μήνες), ταχύρυθμα (4-8 μήνες) και σεμινάρια (2-4 μήνες).  

o 38 κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με περισσότερα από 2.000 σεμινάρια 

έχουν υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα.  

o Περισσότεροι από 15.000 ενήλικες, έως και το Δεκέμβριο του 2018, έχουν παρακολουθήσει τα 

ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης (δια ζώσης και e-learning). Σχεδόν 70.000 επιμορφούμενοι, 

έως και το Δεκέμβριο του 2018, έχουν παρακολουθήσει τα δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια και 

τις ημερίδες σε όλη την Ελλάδα. 

Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης --- www.anoikto.edu.gr  

Εγκαταστάσεις Αττικής: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231                                            

Τ. 210.38.46.930 --- email: info@anoikto.edu.gr  

Εγκαταστάσεις Κρήτης: Εθν. Αντιστάσεως 71 Ηράκλειο Τ.Κ. 71306                                  
Τ. 2810.24.26.32 --- email: aiecrete@anoikto.edu.gr 

http://www.anoikto.edu.gr/
mailto:info@anoikto.edu.gr

