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 Ημερομηνία  Ώρες Ενότητα Εισηγητές Χώρος 
Διεξαγωγής 

 
I 

Παρασκευή 
27/03/2020 

15:00-19:00 
 

Μαθησιακή 
Ευελιξία/Learning Agility 

Δρ Κ. Αξαρλόγλου 
 

 
 
 
Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών 
Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου 
Θράκης

 

 
II 

Σάββατο 
28/03/2020 

10:00-18:00 Αξίες, Δεξιότητες και 
Συμπεριφορές για την 
Ψηφιακή Εποχή 

κα. Ε. Λαμπρούλη 
& κα Π. Ρούσσου 

 
 

III 
Κυριακή 

29/03/2020 
10:00-18:00 Θετικότητα, Αυτογνωσία 

και Θετική Ηγεσία 
Δρ Α. Σταλίκας 

 
IV 

Παρασκευή 
03/04/2020 

15:00-19:00 
 

Η Εξέλιξη της Γνώσης και 
της Μάθησης και το 
Μέλλον της Εργασίας  

Δρ Ε. Λάμπρου 

 
V 

Σάββατο 
04/04/2020 

10:00-18:00 
 

Το Μανατζμεντ την εποχή 
της Ψηφιακής Ανατροπής: 
Agile Μεθοδολογίες και 
Δομές  

Δρ Ν. 
Μυλωνόπουλος 

 
VI 

Κυριακή 
05/04/2020 

10:00-18:00 Μεθοδολογία και 
Φιλοσοφία του Design 
Thinking. Η χρήση της 
μεθόδου του Design με 
στόχο την καινοτομία 

Δρ Ν. 
Μυλωνόπουλος 



 

 

 

 

 

Περιγραφή Προγράμματος: 

To Πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του ALBA Graduate Business School, και υλοποιείται με 
χρηματοδότηση της εταιρίας Chipita, σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θράκης. H πρωτοβουλία έχει στόχο την ενδυνάμωση των φοιτητών με 
σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή, που θα τους φανούν χρήσιμες τόσο 
στην φοιτητική όσο και στην μελλοντική επαγγελματική ζωή τους, ανεξάρτητα από το 
αντικείμενο των σπουδών τους ή το επάγγελμα που θα επιλέξουν.  

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου αυτού προγράμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δύο 
διαδοχικά Σαββατοκύριακα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο & Κυριακή) οι φοιτητές θα έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενότητες, όπου θα μπορέσουν να 
κατανοήσουν την αξία σύγχρονων δεξιοτήτων και μεθόδων σκέψης και προσεγγίσεων 
μάνατζμεντ που είναι απαραίτητες για την εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 

Συγκεκριμένα: 

 To Πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μία διαδραστική ενότητα, που θα εστιάσει στην αξία της 
Μαθησιακής Ευελιξίας (Learning Agility) ως δεξιότητα ηγεσίας, καθώς και στους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να αναπτύξουμε την μαθησιακή ευελιξία, προκειμένου να 
επικαιροποιούμε συνεχώς τις γνώσεις μας και να διαχειριζόμαστε την καριέρα μας, τις 
γνώσεις και τις  εμπειρίες μας, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη. Μέσα από μία ομαδική 
δραστηριότητα, η ενότητα θα αναδείξει τη σημασία της σύγκλισης ανάμεσα στις 
διαφορετικές επιστήμες  (interdisciplinarity) και της δυνατότητας να μπορούμε να 
συνθέτουμε εμπειρίες,  μέσα από διαφορετικά πεδία γνώσης. 

 Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα δια -
δραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι, που θα αναδείξει σημαντικές δεξιότητες  για την ψηφιακή 
εποχή, οι οποίες δεν μπορούν να αναπληρωθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η 
ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση, η εμπιστοσύνη, η αποτελεσματική επικοινωνία, η 
δημιουργικότητα. Επίσης, θα γνωρίσουν  τις  συμπεριφορές που συνδέονται με τις 
δεξιότητες αυτές και θα πειραματιστούν μέσα από ασκήσεις για τη  βελτίωση και 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

 Το πρώτο μέρος του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί με μία δια δραστική ενότητα που 
επικεντρώνεται στις αρχές της Θετικότητας, την Αυτογνωσία, την Θετική Αυτό-ηγεσία και 
Ηγεσία και θα ενδυναμώσει τους φοιτητές με συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές 
αναγνώρισης των θετικών χαρακτηριστικών (χαρισμάτων) τους, και στην αξιοποίησή τους, 
προκειμένου να σχεδιάσουν το μέλλον τους. 

 



 

 

 

 

 Το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα ξεκινήσει με μία ενότητα κατά τη διάρκεια της 
οποίας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις εξελίξεις της γνώσης και της μάθησης την  
ψηφιακή εποχή, και που οδηγούν στο Μέλλον της Εργασίας. Η ενότητα θα εστιάσει στις 
νέες μορφές εργασίας, στις στρατηγικές των Οργανισμών για το μέλλον της εργασίας, τους 
άξονες στους οποίους θα διαμορφωθούν οι αλλαγές αυτές, αλλά και στους τρόπους με 
τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν, να προετοιμαστούν, αλλά και 
να επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας. 

 Στη συνέχεια, έχοντας διερευνήσει τις νέες τάσεις και  τους τρόπους ανάπτυξης των 
σύγχρονων δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και  
κατανοήσουν τα νέα δεδομένα της Ψηφιακής εποχής και τους τρόπους με τους οποίους η 
τεχνολογία και η καινοτομία, επηρεάζουν την οικονομία, την αγορά και το μάνατζμεντ, τη 
στρατηγική και την επιχειρηματικότητα, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχίας 
αλλά και αποτυχίας προσαρμογής στην Ψηφιακή εποχή.  

 Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα διαδραστικό εργαστήριο με θέμα τη 
φιλοσοφία/μεθοδολογία του  Design Thinking - του τρόπου σκέψης  και της μεθοδολογίας 
που ακολουθούν οι σχεδιαστές και της εφαρμογής της μεθόδου αυτής, για το σχεδιασμό 
προϊόντων, δομών και υπηρεσιών σε διαφορετικούς χώρους ενασχόλησης και γνώσης. 

 

 

Το Πρόγραμμα με μία Ματιά 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μέρες – 2 διαδοχικά Σαββατοκύριακα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο , Κυριακή) 

ΏΡΕΣ : Συνολικά 40 ώρες,  

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή 27/03/2020 

ΛΗΞΗ: Κυριακή 05/04/2020 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
(Αμφιθέατρο Γεωργίου Θ. Χατζηκωνσταντίνου)  Η Μεταφορά προς και από το Χώρο 
Διεξαγωγής θα γίνει με πούλμαν που θα ξεκινούν από το κέντρο της πόλης. 

Σημείωση: H έναρξη και πρώτη ημέρα του μαθήματος Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρες 15:00-
19:00, θα διεξαχθεί στη Λέσχη Κομοτηναίων (οδ. Βενιζέλου 52, Κομοτηνή) 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Φοιτητές ΑΕΙ, 1-τελευταίου έτους, ανεξαρτήτως πεδίου σπουδών, 
ηλικίες 18 – 25 ετών. 



 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (όλων των ημερών): Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 
παρακολούθησης από το ALBA και θα συμμετέχουν την τελευταία μέρα σε κλήρωση για 1 
laptop. 

KΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δωρεάν – Χρηματοδοτείται από την εταιρία Chipita. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, αποκλειστικά  στην κ. 
Μαριάνθη Καραιωσηφόγλου στο ALBA mkaraiosifoglou@alba.acg.edu  

ΔΙΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20/03/2020 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ 

Πρύτανης και Καθηγητής Στρατηγικής και Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων Alba Graduate 
Business School, Ο κ. Κώστας Αξαρλόγλου έχει διδάξει στα πανεπιστήμια University of 
Michigan, Duke University, Babson College, όπου ήταν ο κάτοχος της ερευνητικής έδρας 
Michael Gerrits και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο Δρ. Αξαρλόγλου, είναι 
αποδέκτης της υποτροφίας Fulbright, έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο University 
of Michigan, Ann Arbor του οποίου είναι διδάκτορας από το 1995. Τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του  εμπίπτουν στις περιοχές των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων (ξένες 
άμεσες επενδύσεις).  Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά όπως το Management Science, Journal of Business, Journal of the 
European Economic Association, Eastern Economic Journal και Managerial and Decision 
Economics. Ο κ. Αξαρλόγλου, έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων και είναι μέλος σε Δ.Σ. μεγάλων ελληνικών 
επιχειρήσεων.  

 

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 

Research Fellow, ALBA Graduate Business School, The American College of Greece. H Δρ Ε 
Λάμπρου ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στην Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Από το 2008 έως σήμερα έχει διδάξει στο 
London School of Economics, to Lancaster University, το Laureate Online Education και το 
ALBA, ενώ η ακαδημαϊκή της έρευνα έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά 

 



 

ΕΛΦΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ 

Η Έλφη  Λαμπρούλη είναι έμπειρη trainer στελεχών και ειδικός εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
Με περισσότερες από 3300 ώρες training στο ενεργητικό της και έχοντας εκπαιδεύσει 7400 
συμμετέχοντες, έχει συνεργαστεί με οργανισμούς παγκοσμίου φήμης, όπως το ALBA, η IBM 
και η AbbVie. Έχει μακρά εργασιακή εμπειρία ως trainer,  Human Resources και project 
manager στην Eurobank, στην Interbank και στην Interamerican. Ήταν υπεύθυνη για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός απ’ τα μεγαλύτερης κλίμακας wellness προγράμματα που 
έχει τρέξει στον τραπεζικό τομέα. 

ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής Digital Business, ΑLBA Graduate Business School, The American 
College of Ο Δρ. Ν.Α. Μυλωνόπουλος διδάσκει θέματα  digital business, πληροφοριακών 
συστημάτων, ηλεκτρονικού επιχειρείν, στρατηγικής για την πληροφορική και outsourcing 
υπηρεσιών πληροφορικής. Η πρόσφατη έρευνά του επικεντρώνεται στις υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας και στα συστήματα διαχείρισης γνώσης. Συνεργάζεται με το Center of Advanced 
Learning Technologies στο INSEAD (Γαλλία) για την ανάπτυξη προχωρημένων συστημάτων 
προσομοίωσης για την ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων διαχείρισης αλλαγών, συνεργασίας και 
λήψης σύνθετων αποφάσεων. Διδάσκει αυτά τα θέματα με χρήση προσομοίωσης σε στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών απο την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πτυχίο Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής απο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό από το Warwick 
Business School. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Warwick Business 
School, στο Business School του Loughborough University, στο Birkbeck College (University of 
London) και στο Bordeaux School of Management. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 

Ο Δρ.  Α. Σταλίκας είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. 
Διαθέτει μακρά διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει Καθηγητής Ψυχολογίας στο 
Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ, στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Από το 1998 εργάζεται ως Καθηγητής Ψυχολογίας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
συμπεριλαμβάνονται θέματα κλινικής, συμβουλευτικής, οργανωτικής και οικονομικής 
Ψυχολογίας ενώ ειδικεύεται σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής. Έχει 
δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και πανελλήνια 
συνέδρια και περιοδικά. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων με επίκεντρο την Κλινική 
και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Διδάσκει επίσης ως  επισκέπτης Καθηγητής στο Alba. 

 

Χρήσιμα Sites 



 

http://www.alba.acg.edu/ 

https://www.chipita.com/el-gr/poioi-eimaste/istoria/ 

https://www.afs.edu.gr/ 


