
Soft Skills for 
Success 
Workshop 



Σύγχρονες προκλήσεις των νέων 
• Αύξηση της αποτελεσματικότητας  στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. 
• Προστιθέμενη αξία στις ακαδημαϊκές σπουδές. 
• Στοχοθεσία σε όλους τους τομείς της ζωής και αποτελεσματική δράση προς την 

επίτευξή τους. 
• Αποτελεσματικότερη επικοινωνία. 
• Ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. 
• Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και βιώσιμων επιχειρηματικών ομάδων. 

Τι καλύπτει το workshop 
To βιωματικό Workshop με θέμα «Soft Skills for Success» έχει ως αποστολή τη 

διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω προκλήσεων βασιζόμενο στις κομβικής 

σημασίας αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, των εισηγητών και της αγοράς 

εργασίας. 

Παράλληλα οι συμμετέχοντες εξασκούν τα soft skills που είναι απαραίτητα για την αγορά 

εργασίας μέσα από συγκεκριμένες βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις. 

5 online 
συναντήσεις 

250 ευρώ 
150 ευρώ για 
φοιτητές 

4 ώρες ανά 
συνάντηση 

Σε κάθε συνάντηση επεξεργαζόμαστε διαφορετικά skills. Θα έχετε όλη τη θεωρητική και 
βιωματική υποστήριξη να αναπτύξετε όλα τα απαραίτητα soft skills που θα σας οδηγήσουν σε 
επιτυχία στην προσωπική ζωή και την αγορά εργασίας. 



Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για 
εσάς, εάν: 

Σας ενδιαφέρει να διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα την προσωπική σας ζωή. 

Θέλετε να έχετε άμεση επαγγελματική επιτυχία. 

Θέλετε να αποτελέσετε φορέα καινοτόμων ιδεών. 

Ποιος θα επωφεληθεί από το 
Workshop: 
Από το Workshop Soft Skills for Success θα επωφεληθεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να 

γίνει ηγέτης του εαυτού του και της ομάδας του, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους 

συνεργάτες του, να γίνει πιο δημιουργικός, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά ένα εταιρικό 

project, να αποδίδει σε καθεστώς πίεσης, να διαχειρίζεται αγχώδεις καταστάσεις, να 

βλέπει ευκαιρίες μπροστά του και όχι απειλές και να γίνει φορέας καινοτόμων ιδεών. 



Στόχοι του workshop 
• Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου που έχει 

ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα – του εαυτού του/της και των σχέσεών του/της. 
• Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας στις ακαδημαϊκές του/της σπουδές συνδυάζοντας τις 

τεχνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες του επαγγελματία, με τα αντίστοιχα Soft Skills. 
• Η αποτελεσματικότερη επικοινωνία στις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις. 
• Η άμεση προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση με βάση την προσωπική στοχοθεσία 

του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας. 
• Η άμεση ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασιακής ομάδας στην οποία ανήκει ο/η 

κάθε συμμετέχοντας/ουσα. 
 

Μέθοδος του workshop  
• Διαδραστική και βιωματική θεωρητική κατάρτιση βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη πάνω 

στο θέμα προς ανάπτυξη. 
• Προσωπική επεξεργασία θεματικής. 
• Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία της θεματικής. 
• Εφαρμογή εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων υψηλών προδιαγραφών που 

αποδεδειγμένα ενδυναμώνουν τις προσωπικές δεξιότητες, με στόχο την προσωπική και 
επαγγελματική επιτυχία. 

• Προβολές video σχετικά με την κάθε δεξιότητα. 
• Εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων (workouts) μέσα στην αίθουσα, στο χώρο εργασίας, 

στο πανεπιστήμιο, στο σπίτι.  
• Ευκαιρία να ζήσεις «από μέσα» τον «ζωντανό οργανισμό» μιας πραγματικής εταιρείας 

και να γίνεις μέρος της, με τη σκέψη σου και τη δημιουργικότητά σου. 
• Ευκαιρία να αναγνωρίσεις την αξία σου και να την προβάλεις σε επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 
 
 
 



Οι συναντήσεις του workshop 
1η Συνάντηση 

Σύντομη παρουσίαση όλων των soft skills. Η αυτοεκτίμηση ως βασικός παράγοντας 
επιτυχίας. 

2η Συνάντηση 

Αυτοεπίγνωση και Ενσυναίσθηση. Προβολή video, συζήτηση και βιωματικές ασκήσεις 
ενίσχυσης της αυτοεπίγνωσης και της ενσυναίσθησης. 

3η Συνάντηση 

Διαχείριση stress και Ανθεκτικότητα. Βιωματικές ασκήσεις διαχείρισης άγχους. 

4η Συνάντηση 

Αντίληψη της πραγματικότητας και Ευελιξία στη σκέψη. Βιωματικές ασκήσεις. 

5η Συνάντηση 

Αισιοδοξία. Βιωματικές ασκήσεις. 

6η Συνάντηση 

Δημιουργική σκέψη. Βιωματικές ασκήσεις.. 



Οι πρακτικές ασκήσεις του 
Σεμιναρίου 
Μετά τη λήξη του workshop οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε επαγγελματική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους 

με της Διάδραση φορείς και εταιρείες. 

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει και τη σωστή αποστολή βιογραφικού, την 

πραγματοποίηση συνέντευξης για εργασία καθώς και την αξιολόγηση του υποψηφίου.  

 

Όλα αυτά με στόχο να δοθεί η πραγματική διάσταση διεκδίκησης εργασίας. 

Τηλεκπαίδευση 
Οι συμμετέχοντες χρειάζεται απλά να έχουν λογαριασμό mail. Η χρήση της πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης zoom είναι δωρεάν και εξαιρετικά εύκολη στη χρήση. Επίσης, το 

απαραίτητο υλικό θα δημοσιευθεί σε ειδικό Drive στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση προκειμένου να μπορούν να το αποθηκεύουν τοπικά. Οι ασκήσεις 

γίνονται είτε στην ολομέλεια είτε σε διαπροσωπικές online συναντήσεις. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε ισότιμες συζητήσεις μεταξύ τους για 

ανταλλαγή ιδεών, προτάσεις διερεύνησης κλπ. 



Η συντονίστρια του workshop 

Αναστασία Αδάμ 

Είναι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Ασκεί τη συμβουλευτική ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία 
χρησιμοποιώντας τη διεπιστημονική ακαδημαϊκή της γνώση αλλά και τη μακρόχρονη 
επαγγελματική της εμπειρία με ολιστική ψυχοδυναμική ματιά. Είναι μέλος του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων. 
Έχει μετεκπαιδευθεί στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία στα πλαίσια του προγράμματος 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην παιδοψυχιατρική κλινική του 
Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό 
επιστημονικό πρόγραμμα του τμήματος ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων του 
Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Επίσης, είναι απόφοιτος του Ανώτερου Σεμιναρίου 
Συμβουλευτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει ψυχαναλυτικά 
σεμινάρια της Ελληνικής Νέας Λακανικής Σχολής. 
Έχει εκπονήσει επιστημονικές μελέτες με θέματα την ανεργία και το βίωμα της οικονομικής 
κρίσης από τους εφήβους. Επόπτες για τις μελέτες αυτές είχε τους καθηγητές Κλινικής 
Ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου και Γρηγόρη Ποταμιάνο. Η μελέτη της για την ανεργία 
δημοσιεύθηκε σε συλλογικό τόμο υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γρηγόρη Ποταμιάνου 
από τις εκδόσεις Παπαζήση, ενώ για το βίωμα της οικονομικής κρίσης από τους εφήβους 
έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις της σε επιστημονικά συνέδρια μαζί με την Καθηγήτρια 
Φωτεινή Τσαλίκογλου. Για το θέμα αυτό έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε συλλογική έρευνα 
από τις εκδόσεις Κέδρος, καθώς και στο tvxs.gr και το citycampus.gr. 
Έχει MBA (Master in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Reading της 
Αγγλίας με ειδίκευση στην Οργανωσιακή Ψυχολογία, τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, την 
Επικοινωνία και την ανάπτυξη των Soft Skills. Για το MBA έλαβε υποτροφία από την Abbott 
Hellas. Έχει Master από την Ιατρική Σχολή της Σόφιας στην Βιοχημεία – Κλινική Χημεία και 
είναι αριστούχος πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας με 
αναγνώριση των τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ. 
Νωρίτερα εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στις φαρμακευτικές εταιρείες Bayer 
Hellas, Abbott Hellas και Novo Nordisk στον τομέα της διάγνωσης και διαχείρισης του 
σακχαρώδη διαβήτη. 
Έχει ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές στη μουσική στο Εθνικό Ωδείο. 
Είναι μητέρα και συνεχίζει να μετεκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

CEO – Founder Διάδρασης 

http://tvxs.gr/news/ti-na-kanoyme/pos-bionoyn-oi-efiboi-tin-krisi-tis-anastasias-adam-0
http://citycampus.gr/%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7/


Βεβαίωση παρακολούθησης 
Σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς 

παρακολούθησης.  

Η επιτυχής παρακολούθηση προκύπτει από τη συμμετοχή στο 60% τουλάχιστον των 

συναντήσεων. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που χορηγεί το citycampus.gr μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του 

workshop στην αγορά εργασίας ξεπερνά το 90% μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την 

αποφοίτηση από το workshop. 

Τεχνικές προϋποθέσεις 
Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα χρειάζεται να διαθέτετε υπολογιστή 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να διαθέτετε ένα mail και να μπορείτε να 

εγγραφείτε σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας με κλήσεις video, όπως το zoom, που είναι 

δωρεάν. Θα πρέπει να μπορείτε να διαβάζετε pdf αρχεία με κάποια από τις δωρεάν 

εφαρμογές που κυκλοφορούν και να γράφετε τις ασκήσεις σας σε format doc ή docx ή 

κάποιο άλλο συμβατό, ώστε να μπορούν να διαβάζονται από τη διδακτική ομάδα. 

Οποιοδήποτε browser μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Στείλε την αίτησή σου στο: 
softskills@citycampus.gr 






