Ομιλία
Τα πτυχία αρκούν;

Την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
της Σχολής Μωραΐτη διοργάνωσε
στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων γνώσης εκδήλωση με
θέμα:

«Tα πτυχία αρκούν;
Χρήσιμες δεξιότητες για
την προσωπική ανάπτυξη
και επαγγελματική επιτυχία»
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να

δώσει στα παιδιά μας τα ερεθίσματα
εκείνα που θα τους ενεργοποιήσουν
σχετικά με τις επιπλέον ικανότητες
που χρειάζεται να αναπτύξουν για
την ολοκλήρωση της επαγγελματικής και προσωπικής τους επιτυχίας.

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι:
• Μπάμπης Μαινεμελής, Αναπληρωτής καθηγητής Οργανωσιακής Συμπερι-

φοράς – ΑLBA Graduate Business School
• Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής, Διευθυντής του Εxecutive MBA
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) εξειδικευμένος στην
ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, συγγραφέας 4 βιβλίων best sellers
• Ελένη Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
COSMOTE (απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη)
• Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.
με συντονίστρια την κ. Μάρθα Μυλωνά-Οικονομάκου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού DDB Southeastern Europe και Πρόεδρο
του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας.
Οι ομιλητές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, εντόπισαν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται ένα άτομο να
αναπτύξει για να έχει τόσο επαγγελματική εξέλιξη όσο και προσωπική ανάπτυξη.
Ο καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντάς στην ομιλία του που είχε τον τίτλο «Να ζήσω τη ζωή μου και να μην
αφήσω να με ζήσει εκείνη» μίλησε καταρχήν για τη σπουδαιότητα του στόχου της μάθησης, της αναζήτησης του
πού είμαι και πού θέλω να πάω και στη συνέχεια ανέλυσε τις ικανότητες που χρειάζονται τα άτομα για να πετύχουν
το στόχο που έχουν θέσει και την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν στη ζωή.

Αξίες, Ενσυναίσθηση, Επιλογές, Παρακίνηση, Βλέπω με διαφορετικά γυαλιά τα ίδια πράγματα, Σκέψη έξω από το κουτί, Αυτοεκτίμηση, Βλέπω τη ζωή
σαν ένα ταξίδι εμπειριών, Δύναμη της Θέλησης και Αυτογνωσία ήταν μερικές από τις
βασικές έννοιες που αναλύθηκαν από τον κ. Μπουραντά ως η βάση της επιτυχούς εξέλιξης και ανάπτυξης του ατόμου.
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Στη συνέχεια, η κ. Παπατζήμου ανέπτυξε εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συμβάλλουν στην επιτυχία.
Ανεξαρτησία, Ευελιξία, Επιμονή, Υπευθυνότητα, Αυτοπαρακίνηση, Υγεία (Σωματική
και Ψυχική) και Διατροφή ήταν μερικά από
αυτά που αναφέρθηκαν.
Επίσης, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην
ομιλία της κ. Παπατζήμου στην ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες και
στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως στοιχεία εξαιρετικής ανάπτυξης
των ικανοτήτων του ατόμου.
Η κ. Παπαδοπούλου με τη σειρά της και από
τη σκοπιά της εταιρικής προσέγγισης επεσήμανε τη συνεχή αλλαγή που απαιτείται
στις δεξιότητες των ατόμων που εργάζονται μέσα σε μία εταιρεία λόγω της παγκοσμιοποίησης, της εξέλιξης της τεχνολογίας
και των αλλαγών στο περιβάλλον.
Ιδιαίτερα τόνισε ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν στις αλλαγές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν
προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα, επικοινωνιακή συμπεριφορά, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να έχουν καινοτόμες ιδέες και να συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα επαφών.
Τέλος, o αναπληρωτής καθηγητής
κ. Μαινεμελής έδωσε τρεις συμβουλές
δημιουργικότητας:
A. Να αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε
(να πειραματιζόμαστε και να δίνουμε
πνοή στο έργο μας).
Β. Να τολμάμε (να δεχόμαστε δύσκολες
προκλήσεις και να ξέρουμε να αντι-

μετωπίζουμε τα λάθη και τις αποτυχίες, γιατί μέσα από τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι).
Γ. Να έχουμε καλή παρέα (στη ζωή η
συντροφικότητα μας δίνει δύναμη).
Γιατί μόνο τότε το ταξίδι αυτό της
ζωής έχει ενδιαφέρον.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς και μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.
Μάρθα Μυλωνά-Οικονομάκου
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