
  

 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας 

… μην ξεχνάτε τις ΔΩΡΕΑΝ ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς-ψυχολόγους     
22797870 

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 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 4/5 διαλέξεις και επισυνάψουν μαζί με την σχετική αίτηση: 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 2015. 
 
1) 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. 
Εισηγήτρια: Ασπασία Σιμιλλίδου – Θεοδοσίου 

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015, 18:30-20:00  
2) Επιχειρηματικότητα 
Μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών για τους νέους 
ανθρώπους προωθούμε και υποστηρίζουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας και έχουμε ως στόχο να 
εμπνεύσουμε και να βοηθήσουμε τους νέους/τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν να μάθουμε πως η 
επιχειρηματικότητα μπορεί να πολεμήσει την ανεργία και να βγάλει από την δύσκολή θέση αρκετό κόσμο. 
Εισηγητής: Δρ. Άγγελος Βουλδής 

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015, 18:30-20:00  
3) 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. 
Εισηγήτρια: Ασπασία Σιμιλλίδου – Θεοδοσίου 

Δευτέρα,11 Μαΐου 2015, 18:30-20:00 
4) Υποστήριξη για την ανάπτυξη του κατάλληλου Networking 
Όσοι διαθέτουν γνωριμίες, δεν σημαίνει ότι θα πάρουν μια θέση που δεν αξίζουν, αλλά όταν είναι ελεύθερη η 
θέση, αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα το μάθουν και πιθανότατα θα την πάρουν. Αυτός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο λειτουργεί ο επαγγελματικός κόσμος. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι πάνω από το 60% όσων ψάχνουν για 
δουλειά, βρίσκουν μέσω των κοινωνικών επαφών τους. Θα βοηθήσουμε τους νέους/τις νέες να καταλάβουν 
πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το networking στην ανάπτυξη της καριέρα τους. 
Εισηγητής: Δρ. Άγγελος Βουλδής 

Δευτέρα,18 Μαΐου 2015, 18:30-20:00 
5) Σπουδές και μεταπτυχιακά. Τι κάνω και που; 
Θα παρουσιαστεί τι σημαίνει 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. 
Εισηγητής: Δρ. Άγγελος Βουλδής                                                          

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015, 18:30-20:00 


