
αέλια – εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή 
Φαίη Ορφανού (Διευθύντρια) 

Ενημερωτική Ημερίδα 7-10-2013 
ΟΠΑ- Εργαστήριο Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας     

Ανοίγοντας το δρόμο στην 
«τόλμη» του επιχειρείν 



Ποια είναι η αέλια; 

Ένα «εργαστήρι» μη κερδοσκοπικού σκοπού, το οποίο: 

π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί  και αφυπνίζει 

 παρέχει έμπρακτη β ο ή θ ε ι α  

με εκπαιδευτικές δράσεις, ιδίως βιωματικές 

με προγράμματα πρακτικής άσκησης συνδ. με συμβουλευτική 

με μεντόρευση 

με στήριξη για δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως κοινωνικών 

για μία ουσιαστική υποστήριξη στην επαγγελματική ζωή 
  



Τι σημαίνει αέλια; 

Ένα όνομα εμπνευσμένο από τον …ήλιο!  
 

Με βάση μια αρχαϊκή λεκτική εκδοχή για τον «ήλιο» 
 
 

σε μία απόπειρα «λεξιπλασίας», γένους θηλυκού 

γεννήθηκε εκ του «α-έλιου» η «α-έλια» 
 
 
 

Λεξικό Liddel Scott: 



Η δραστηριότητα της αέλια 

Πληροφόρηση : οι «Εκστρατείες» μας (διαλέξεις, 
διαδίκτυο, συναντήσεις) 

 
Εκπαιδευτικές (βιωματικές ιδίως) δράσεις: διαλέξεις, 
workshops, ειδικά προγράμματα διεθνούς χρηματοδότησης 

Επίκεντρο: οι δεξιότητες- κλειδιά που απαιτεί η αγορά 
εργασίας 

 
Πρακτική Άσκηση: προγράμματα διεθνούς 
χρηματοδότησης: άσκηση συνδυασμένη με συμβουλευτική 

 
Στήριξη (κοινωνικών ιδίως) επιχειρήσεων : 
προγράμματα ανάδειξης ιδεών, ενημέρωση και κινητοποίηση 
 



Οι πρώτες δράσεις της αέλια 

Η δραστηριότητά της αέλια ξεκίνησε! 
 
Εδώ και τρείς (3) μήνες έχουμε συμμετέχει σε: 

διαλέξεις,  

κλειστές ενημερωτικές συναντήσεις 

για την ευαισθητοποίηση & πληροφόρηση νέων σε 
θέματα: 

 Επιχειρηματικότητας &  
 Δεξιοτήτων- Κλειδιά 



Οι άνθρωποι της αέλια 

Φαίη Ορφανού 

Μελίνα Κουτσογιάννη 

Σοφία Μακρή 

Και ..τα αρωγά μας μέλη! 



Η αέλια και οι δεξιότητες- κλειδιά 

Εκπαιδεύοντας για τις δεξιότητες – κλειδιά (key 
skills) που απαιτεί η αγορά εργασίας: με workshops 
& σεμινάρια (ιδίως βιωματικά), διαλέξεις αλλά και με 
συμμετοχικές δράσεις (διαγωνισμούς) 
 
Skills Weekend: Συγκεντρώνοντας τους φορείς 
εκπαιδεύουν σε δεξιότητες - κλειδιά σε ένα forum 



Σχετικά με τις Δεξιότητες – Κλειδιά 
(key skills) 

1. Η αγορά εργασίας δεν απαιτεί μόνο εξειδικευμένες 
γνώσεις και τυπικά προσόντα. 

2. Είναι αναγκαίες (και ζητούνται πλέον) οι ικανότητες και 
δεξιότητες εκείνες που σχετίζονται με την ίδια την ολική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου:  

 οργανωτική ικανότητα,  
 επικοινωνιακή ικανότητα,  
 ικανότητα ομαδικής εργασίας, 
  ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

αλλά και πιο μετρήσιμες ικανότητες όπως: 
 αριθμητική ικανότητα,  
 γλωσσική ικανότητα,  
 εξοικείωση με η/υ (ψηφιακός εγγραμματισμός) 

 



Η «τόλμη» του επιχειρείν… 



Εμπόδια κουλτούρας 
μία όχι και τόσο ευνοϊκή νοοτροπία 



Οι.. «κοιμώμενες» δεξιότητες 



Η τόλμη της αποτυχίας.. 



Εκτός από την «τόλμη»; 
 η γνώση & οι άλλες δεξιότητες 



Καλλιεργώντας την «τόλμη»… 



Ευαισθητοποίηση ή συμμετοχή;  
από την παθητική στην ενεργητική φωνή 



Τα πρότυπα 



Άτομα και ομάδες.. 



Συλλογικότητα και «πλήθος».. 
Οι νέες δεξιότητες την εποχή του crowdsourcing 



Επόμενες Δράσεις της αέλια  
(για Οκτ-Δεκ 2013) 

Η αέλια, μαζί με συνεργαζόμενους φορείς, διοργανώνει:  

 workshops αλλά και  

 διαγωνισμούς & άλλες δράσεις κινητοποίησης για: 

τις Δεξιότητες – Κλειδιά,  

την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και 

την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  



Ευχαριστούμε πολύ! 


