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Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και Cyprus Institute of Marketing 

 

Διαλέξεις και ΔΩΡΕΑΝ Υποτροφία 

 

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στα πλαίσια του «Συμβουλευτικού Κέντρου» και σε 

συνεργασία με το Cyprus Institute of Marketing διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονά σειρά 

διαλέξεων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων για εξεύρεση εργασίας. Το Cyprus Institute 

of Marketing προσφέρει μια ολική υποτροφία για την απόκτηση διπλώματος στο Marketing and 

Management, διετής φοίτησης και αξίας €4500. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαλέξεις έχουν όλοι και 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα αίτησης για υποτροφία θα έχουν όσοι 

παρακολουθήσουν τουλάχιστον 4/6 διαλέξεις και επισυνάψουν μαζί με την σχετική αίτηση που 

μπορείτε να προμηθευτείτε από τους ομιλητές: 1) Αντίγραφο απολυτήριου λυκείου ή/και πτυχίο, 2) 

Βιογραφικό σημείωμα, 3) Συστατική επιστολή, 4) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας. Η αίτηση με τα 

επισυναπτόμενα θα πρέπει να παραδοθούν/σταλούν στην  «Παλιά Αγορά Παλουριώτισσας», Αγ. 

Ανδρέου 7, 1040, Λευκωσία ή στο polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy το αργότερο μέχρι τις 15 

Ιουνίου 2016. 

 

1) Σπουδές και μεταπτυχιακά. Τι κάνω και που; 

Κατά την διάλεξη θα ερμηνευτεί η επιτυχία ή η αποτυχία στις Παγκύπριες εξετάσεις για τη μετέπειτα 

σταδιοδρομία. Στόχος της διάλεξης αυτής είναι να βοηθήσει μαθητές και υποψήφιους για 

μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και τους γονείς να ενημερωθούν, να αναζητούν, να αξιολογούν 

και να ταξινομούν τις πληροφορίες, καθώς και εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

διεξόδους που σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες και προτιμήσεις, όσο και με τις προοπτικές της 

αγοράς εργασίας. 

 

Ομιλητής: Δρ. Άγγελος Βουλδής, Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016, 18:30-20:00  

 

2) Συναισθηματική  νοημοσύνη-Τι  είναι  και  γιατί  είναι  σημαντικό  για  την  προσωπική  και 

επαγγελματική ανάπτυξη μας;  

Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του, να έχει την 

ικανότητα να τα ελέγχει  αλλά  και  να  διαθέτει  εκείνες  τις  κοινωνικές  δεξιότητες  που  του  

προσφέρουν  τη  δυνατότητα  να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων. Συμβάλλει σημαντικά 

στην πορεία τόσο της επαγγελματικής όσο και  της  προσωπικής  ζωής  των  ανθρώπων  

αναπτύσσοντας  την  αποφασιστικότητα,  την  ομαδικότητα,  το θετικό τρόπο σκέψης, την 

επικοινωνία, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την αντοχή σε συνθήκες πίεσης. 

Απευθύνεται σε άτομα που ξεκινάνε τις σπουδές τους είτε βρίσκονται σε μεταπτυχιακό στάδιο, σε 

άνεργους  και  σε  επαγγελματίες  που  χρειάζονται  να  αναπτύξουν  την καριέρα τους.   

 

Ομιλητής: Δρ. Άγγελος Βουλδής, Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016, 18:30-20:00  
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3) Εργασιακές Σχέσεις–Μέρος A’: Βασική Εργατική Νομοθεσία 

Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η παρουσίαση και επεξήγηση των βασικών πτυχών της Εργατικής 

Νομοθεσίας, αναλύοντας τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων και 

των εργοδοτών. Απευθύνεται σε όλο το εργατικό δυναμικό (εργαζόμενους και άνεργους), εργοδότες, 

ή οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. 

 

Ομιλητής: Μάριος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού/Ανώτερος Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016, 18:30-20:00 

 

4) Εργασιακές Σχέσεις–Μέρος B’: Τερματισμός της Απασχόλησης 

Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η παρουσίαση και επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου σε 

περιπτώσεις τερματισμού της απασχόλησης, αναλύοντας τόσο τα δικαιώματα όσο και τις 

υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων και των εργοδοτών. Απευθύνεται σε όλο το εργατικό δυναμικό 

(εργαζόμενους και άνεργους), εργοδότες ή οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. 

 

Ομιλητής: Μάριος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού/Ανώτερος Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016, 18:30-20:00 

5) Δημιουργία αυτογνωσίας 

Σημαντικό κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η αυτογνωσία. Μέσω της αυτογνωσίας 

γνωρίζουμε καλύτερα τις δυνατότητες μας, τα θετικά και τα αρνητικά μας στοιχεία και βοηθούμε τον 

εαυτό μας να αναπτυχθεί. Όλο αυτό θα μας αναπτύξει τόσο σε προσωπικό όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Ομιλήτρια: Ασπασία Σιμιλλίδου-Θεοδοσίου, Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016, 18:30-20:00 

6) Επικοινωνιακά στυλ και η σημασία τους 

Ο τρόπος που θα επικοινωνήσουμε ένα μήνυμα θα φέρει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Η 

παρουσίαση αυτή θα ασχοληθεί με τον τομέα της επικοινωνίας και πως μπορούμε με το σωστό 

τρόπο να βγάλουμε τα θεμιτά αποτελέσματα. 

 

Ομιλήτρια: Ασπασία Σιμιλλίδου-Θεοδοσίου, Λέκτορας, CIM 

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016, 18:30-20:00 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

Χώρος υλοποίησης: «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας», 

Αγ. Ανδρέα 7, 1040 Λευκωσία 

Για συμμετοχές τηλεφωνήστε: 22797870, 22797865 

email: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy 

Αριθμός θέσεων περιορισμένος 

Δωρεάν φύλαξη παιδιών ηλικίας άνω των 5 ετών κατόπιν συνεννόησης 




