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Join the club!
Today's Agenda

Project Management - Ξεκινάει η καριέρα

Σπουδές VS Εμπειρία για να γίνεις Project Manager

Tips για να γίνεις ένας καλός Project Manager

Ομάδα Έργου: Έμπνευση και Ισοκατανομή εργασίας 

"Να μοιραζόμαστε τα βάρη". Ο κατάλληλος άνθρωπος στο

κατάλληλο πόστο

Οικονομική & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα ενός έργου

Επιτυχία έργου & wellbeing ομάδας.



Project Management -
Ξεκινάει η καριέρα
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Ποιος μπορεί να γίνει PM;

Εν δυνάμει, όλοι/ες! 

Σκέψου ένα από τα τελευταία "projects"  που

συντόνισες και υλοποίησες μαζί με τους φίλους

/ οικογένεια/ γείτονές σου.
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Πώς ξεκινάω; Από πού το πιάνω;

Βήμα Βήμα

Με παρατήρηση των πάντων και σχολαστικότητα

Με υπομονή και αυτοπεποίθηση

Ρωτώντας

Πώς χτίζω την καριέρα μου ως PM;

Αναλαμβάνοντας μικρά projects που τα φέρνω

συνολικά εις πέρας.

Μελετώντας άλλους/ες PM μέσω βιβλιογραφίας

και μέσω πρακτικής. Παντού υπάρχουν στοιχεία

τριγύρω σου που μπορείς να "ξεσηκώσεις"

Ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας τις δικές σου

ιδιαίτερες τεχνικές
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Σπουδές VS Εμπειρία για να γίνεις
Project Manager

Σπουδές Επίσημες

Πτυχίο - Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό

Επιμορφώσεις - Πιστοποιήσεις

Ελεύθερα Σεμινάρια

Πρακτική Εμπειρία

Οι πολλές αποτυχίες είναι απαραίτητες 

Τα σωστά όχι και ναι

Σπουδές Ανεπίσημες

Αυτομόρφωση - "Βιβλιογραφική" μελέτη

Podcasts - "How to ..." videos - Google

Social Media - Blogs - PM Websites

Δημοσιογραφική Μελέτη

"Ρωτώντας πας στην πόλη"

Κράτα συνεχώς σημειώσεις

Η/Ο δική/ός μου PM
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Ομάδα Έργου: Έμπνευση και
Ισοκατανομή εργασίας 

Πώς (και γιατί) εμπνέω ως ΡΜ;

Να ξέρεις τι λες.

Να είσαι εκεί.

Να ακούς.

Να μη διαπραγματεύεσαι όταν έτσι απαιτείται.

Να διαβάζεις συνεχώς.

Να τηρείς πιστά πρώτος/η τις διαδικασίες.

Εμπνέω την ομάδα; Κατανέμω
σωστά το φόρτο εργασίας

Αυτά τα δύο σχετίζονται; Πώς;

Εμπιστοσύνη, Κατανόηση, Προσαρμοστικότητα,

Ευελιξία και Αυστηρότητα. 5 στόχοι για να

δουλέψεις το ρόλο σου

Πρώτα το "γιατί" και μετά το "τι".



"Να μοιραζόμαστε
τα βάρη".
Ο κατάλληλος
άνθρωπος στο
κατάλληλο πόστο
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Σωστή Αναγνώριση

Συνολική κατανόηση του κάθε

μέλους του έργου ξεχωριστά.

Παρακολούθηση και προστασία από  

burn out.

Κόψε - Ράψε συνεχώς

Σημεία Αναφοράς στις βασικές

αρχές, αξίες και στόχους

Δοκιμές Συνεχής επιμόρφωση &

αλληλοεπιμόρφωση

Διαδικασίες

Συνολική κατανόηση του κάθε

μέλους του έργου ξεχωριστά.

"Κάν'το πρώτα σωστά εσύ"!

Επιβράβευση

Με κάθε αφορμή

Σωστή επιλογή λέξεων κατά

την επικοινωνία ενός "λάθους"



Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα  
 Έργου

Εντοπισμός & Ανάλυση όλων των
σταδίων του κύκλου ζωής ενός
έργου και όλων των στοιχείων
αυτών

Αξιολόγηση και συνεχής
παρακολούθηση μετρήσιμων
στόχων

Συνεργασίες και συνέργειες με
φορείς, επιχειρήσεις και άτομα
που μπορούν να προσδώσουν στο
έργο πιο έντονα το χαρακτήρα
αυτό

Σταδιακή ενσωμάτωση
διαδικασιών και υλικών με
μικρότερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα
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Οικονομική Βιωσιμότητα  
 Έργου

Τι σημαίνει αυτό; Κατανόηση και
ερμηνεία του όρου για το κάθε
έργο ως μοναδική περίπτωση

Επένδυσε στην κατάλληλη ομάδα
και αξιολόγησε την επιλογή σου
σε κάθε ευκαιρία

Φτιάξε το σωστό business plan
ισορροπώντας μεταξύ του
ρεαλιστικού άμεσου και του ονείρου

Σκέψου έξυπνα! Διάβασε! Ρώτα!
Μπορεί το project σου να κρύβει
υπηρεσίες που δεν είχες φανταστεί
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Πόνταρε και βασίσου σε πολλές
πηγές εσόδων μικρότερης
κλίμακας αντί λίγων μεγαλύτερων

Βρες εναλλακτικές πηγές εσόδων ή/
και μείωσης των εξόδων3 6



Επιτυχία Έργου &
wellbeing ομάδας

Ας φτιάξουμε αυτή την ενότητα μαζί! Τι σημαίνει επιτυχία έργου;

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και ποιοι οι εξωτερικοί δείκτες

αξιολόγησης; Tips, Dos & Don'ts.

Τι προηγείται ποιανού;



Ευχαριστώ πολύ!
Και μη μασάς!
Μάρα Αγγελίδου

Specialist Αστικής Βιωσιμότητας

Γενική Συντονίστρια InCommOn
mara@incommon.gr


