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Στη knowl αναπτύσσουμε πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία και 
διαδικασίες δια βίου μάθησης υψηλών 
προδιαγραφών, σε διάφορους τομείς 
γνώσης όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ενδυνάμωσης (soft, hard, digital), εκπαίδευση 
για την επιχειρηματικότητα, εξέλιξη start-
ups, μεθοδολογίες κατάρτισης εκπαιδευτών, 
mentoring - coaching, design thinking, κοινωνική 
καινοτομία, προετοιμασία για ανάληψη νέων 
επαγγελματικών καθηκόντων και αντιστοίχιση 
δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς.

Τα προγράμματα που υλοποιούμε συναρπάζουν 
τους συμμετέχοντες, καθώς διεγείρουν το 
συναίσθημα, συνδυάζουν θεωρία με φιλική-
κατανοητή γλώσσα, προτείνουν τεχνικές που 
είναι άμεσα εφαρμόσιμες, απλά και πρακτικά, 
και καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα, 
ουσιαστικό αντίκτυπο και εξαιρετικές μαρτυρίες 
για τη δομική μεταμόρφωση της νοοτροπίας 
(βιώσιμη και εξελισσόμενη). Έχουν εμπιστευτεί 
και μιλούν για την knowl διακεκριμένοι φορείς 
και εταιρείες που επιλέγουν τις υπηρεσίες 
μας και αναγνωρίζουν τις μεθοδολογίες μας, 

όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Prince’s 
Trust International ( Ίδρυμα Πρίγκηπα Καρόλου), 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Ευρ. Επιτροπή στην 
Ελλάδα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η Vodafone Greece, η Vodafone 
Romania, ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., KORRES, η Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η Draculi Coffee και 
σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα, δήμοι, κ.λπ.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικής & 
επαγγελματικής ανάπτυξης για όλους

#μαλακές_δεξιότητες #δυνατά_σημεία #νεοφυής_επιχειρηματικότητα #επαγγελματική_ανέλιξη

#Last_still_first Κάθε φορά που μια 
εταιρεία επιλέγει τις υπηρεσίες μας, την 
επιστρέφουμε στην κοινωνία με μετρήσιμο 
αντίκτυπο και κυρίως με εκατοντάδες 
μαρτυρίες ανθρώπων που βελτίωσαν τη 
ζωή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης (NEETs), άνεργους, γυναίκες, 
άτομα με μειωμένη οικονομική δυνατότητα 
που αποκλείονται από τις μαθησιακές 
διαδικασίες ή/και με περιορισμένες 
δεξιότητες, πρόσφυγες και startuppers.
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Έχει ήδη προσφέρει δωρεάν κατάρτιση σε 4.000+ ανθρώπους

Βραβεύθηκε στα Education Business Awards 2016, Bravo! Sustainability Awards 2018 & 
Best City Awards 2018 για τον «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon»

Έλαβε διεθνή πιστοποίηση από το International Coach Federation για το εργαστήριο 
επαγγελματικής ανάπτυξης “Stars Success Yourself”

Συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε 13 ευρωπαϊκά έργα και με επιστημονική συμβολή 
σε ακόμα 12+ ευρωπαϊκά έργα

Διεξήγαγε ως επιστημονικός υπεύθυνος μεγάλης κλίμακας έρευνες για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική επιτυχία, και συμμετέχει επιστημονικά ως 
εθνικός εταίρος σε σειρά ερευνών-αναγκών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων

Επιλέχθηκε ως επίσημος εταίρος της Ψηφιακής Συμμαχίας για τη Γυναικεία Απασχόληση  
για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών μέσω των ΤΠΕ, μια πρωτοβουλία  
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Υπ. Εσωτερικών

Συν & διοργάνωσε 30+ εκδηλώσεις #edu#startup#skills#VET με 6.000+ συμμετέχοντες

σε 7 δυναμικά έτη από την ίδρυσή της @2012
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Επιλέχθηκε ως εθνικός συνδιοργανωτής για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 2014 σε 144 χώρες (WED@Ηνωμένα Έθνη & Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ)

Επιλέχθηκε ως Σύμβουλος Τεκμηρίωσης για την υποψηφιότητα ECOC2021 του Δήμου Λάρισας

Καταγράφει ισχυρές συνέργειες, συνεργασίες & πελάτες #VODAFONE #ΚΑΥΚΑΣ #MYTILINEOS 
#KORRES #Prince’ s Trust Foundation #Solidarity Now #International Rescue Committee #Greek 
Council for Refugees #ΟΣΥ #Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου #Palmie Bistro #Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ίδρυμα #Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία Ελλάδας #Microsoft #Μίλητος 
Συμβουλευτική #Adecco #KORRES #Δήμος Ασπροπύργου #Δήμος Αχαρνών #Δήμος 
Μαρκοπούλου #Δήμος Γαλατσίου #Δήμος Καλλιθέας #Δήμος Βριλησσίων #Δήμος Παπάγου- 
Χολαργού #Equal Society #CSR Hellas #BCA College #Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας #Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών #Mπισκότα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ #Los Barberos #Draculi Coffee

Υλοποιεί την κοινωνική εκστρατεία για ευπαθείς ομάδες Be the Cause

Παρουσιάζεται συχνά σε ΜΜΕ για τις καινοτόμες δράσεις της

Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και διαδικτυακές πλατφόρμες 
σε διάφορα γνωστικά αντίκειμενα #επιχειρηματικές δεξιότητες #soft skills #mentoringcoaching 
#τεχνικές διαχείρισης για φροντιστές ηλικιωμένων ασθενών, κ.ά.

σε 7 δυναμικά έτη από την ίδρυσή της @2012

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής ανθρώπων, με πληθώρα καταγεγραμμένων
καλών μαρτυριών από τους ωφελούμενους
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Η μεθοδολογία της knowl έχει αναγνωριστεί και επιλεγεί 
από διεθνούς κύρους φορείς. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιεί η knowl στη παρούσα φάση, με τις αντίστοιχες συνεργασίες:

η εκπαίδευση 
που αλλάζει ζωές
Επαγγελματίες με όραμα! 
Πρόκειται για το καλύτερο πρόγραμμα
στο οποίο έχω συμμετάσχει. 
Με κορυφαίους εισηγητές διεθνούς 
εμβέλειας, άρτια καταρτισμένο προσωπικό 
και έμφαση στη δυναμική του καθενός 
από εμάς. 
Μου προσέφερε πολύτιμες γνώσεις για 
την αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες 
και επιχειρηματικές ευκαιρίες και την 
προσωπικότητά μου. Ενίσχυσε τις 
επαγγελματικές μου δεξιότητες και 
με ενδυνάμωσε ψυχολογικά. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ, ΠΟΛΥ!

Δέσποινα Πίκουλη

#youth_NEETs

#refugees

#unemployed

#on-the-job-training

#CVs_interviews

#employability

#entrepreneurship

#soft_hard_digital_skills



SOCIAL ENTERPRISE FOR LIFE LONG LEARNING



 
 

Συν-δημιουργούμε συνθήκες και
συνεργαζόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο,
για όλους.
Είμαστε μια αληθινή, μοναδική, κοινωνική
επιχείρηση, ένα δίκτυο συλλογικής γνώσης,
ανοιχτό σε όλους, που σπάει τα στερεότυπα,
και λειτουργούμε ως game changer
καθιερώνοντας νέα μοντέλα στην εκπαίδευση
και δια βίου μάθηση, μέσω
της δημοκρατικοποίησης της γνώσης.



Είμαστε μια ομάδα που ξεχωρίζει
για τη συμπληρωματικότητα
των γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των ανθρώπων της,
και χαρακτηρίζεται από την κοινή
βούληση, τη δέσμευση, την αυτονομία,
την αξιοπιστία και κυρίως το ήθος της.
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#συλλογικό όραμα
#κοινωνική ενσυναίσθηση

#δημιουργική σκέψη
#επιστημολογική θεώρηση
#πρωτότυπο περιεχόμενο

#grassroots δράση
#καταλύτης ανάπτυξης

#χωρίς στερεότυπα



Strengths Executive Empowerment by

Όλγα Σταυροπούλου

Soft Skills Trainer
Strengths Expert
Executive Coach
Career Mentor

Η Όλγα υπήρξε εξαιρετική μέντορας!
Η καλοσύνη της, η έντιμη προθυμία της να 
μοιραστεί τις δικές της εμπειρίες και σοφία ενώ 
ακούει προσεκτικά, είναι όλες οι ιδιότητες από τις 
οποίες έχω μάθει. Πέρα από αυτό, ως μέντορας, 
προσπάθησε πάντα να βοηθήσει όλους μας να 
γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.  
Η συνεχής υποστήριξή της ήταν ανεκτίμητη,  
καθώς μας έκανε να νιώσουμε ότι η σχέση 
καθοδήγησης βασίστηκε στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και στο σεβασμό.

Το πρόγραμμα με βοήθησε να επικεντρωθώ και 
να θέσω στόχους που δεν έχω σκεφτεί ποτέ ή δεν 
εξέτασα πριν, μπορώ να πω ότι αυτό το πρόγραμμα 
είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία που είχα και υπερέβη 
τις προσδοκίες μου.

Η Όλγα με επιτυχία κατάφερε να φέρει μαζί όλη την 
ομάδα και να δημιούργησε μια ειδική σύνδεση.

Πόπη Κάκκα

Ρωτήστε τους πελάτες μας   |

H Όλγα είναι μια γυναίκα   
που αγκάλιασε το εγχείρημα του  
 Lean In Circles από την πρώτη στιγμή 
με ένα τρόπο γνήσιο και χειμαρρώδη!
Η προσέγγισή της έκανε όλες τις 
συμμετέχουσες να μπουν στο ‘παιχνίδι’, να 
εκτεθούν, να μοιραστούν τα προσωπικά τους 
‘μυστικά’ για το πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή. 
Με την προσωπική της έκθεση και αμεσότητα 
μετέτρεψε μια συνάθροιση γυναικών σε μια 
δεμένη ομάδα και δημιούργησε ένα αόρατο 
νήμα που ενώνει τις περισσότερες από εμάς, 
εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

E. Μηλιώτη



SOCIAL ENTERPRISE FOR LIFE LONG LEARNING

##Επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση
#Δεξιότητες (soft, hard, digital)

#Καθοδήγηση - Coaching
#Δυνατά σημεία #Θετική ψυχολογία

#Μέθοδοι επαγγελματικής ενδυνάμωσης
#Ευρωπαϊκά έργα

#Επιχειρηματικότητα
#Απασχολησιμότητα
#Ψηφιακή κοινωνία

#Νεολαία #Γυναίκες #NEETS
#Ηλικιωμένοι #Ευπαθείς ομάδες

ακολουθεί μια ματιά στο portfolio μας
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ευρωπαϊκά έργα
ΕΤ

Α
ΙΡ
Ο
Σ

Μentoring νέων επιχειρηματιών

Καταλύτης επιχειρηματικότητας Πολιτιστική επιχειρηματικότητα

Επανένταξη κρατουμένων 

Σχολές ΕΕΚ ως επιχειρηματικοί κόμβοι 

Διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων

Φροντίδα ηλικιωμένων Διαχείριση επιβλαβών οργανισμών Γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο

Ηθική στις επιχείρησεις

ion
Training for Family Business Transfers

Design Thinking για κοινωνικές επιχ/σεις Μακροχρόνια άνεργοι 45+

*
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ΥΠ
Ο
ΣΤ

Η
ΡΙ
Κ
ΤΗ

Σ

Μητέρες & επιχειρηματίες Ψηφιακός αλφαβητισμός και δεξιότητες Κοινωνική οικονομία

Mentoring γυναικών επιχειρηματιών 

Ανταγωνιστική αγρο-επιχειρηματικότητα

ηςΔιαβιούντες 3  ηλικίας 
σε αστικές περιοχές 

Start-up επιχειρηματικότητα 
για γυναίκες και νέους

Γυναίκες επιχειρηματίες & ΤΠΕ

Διαδικτυακή θερμοκοιτίδα 
για νεοφυείς επιχειρήσεις

Εξειδίκευση Συμβούλων 
στο Κοινωνικό Επιχειρείν 

Βελτιώνοντας την απασχολησιμότητα 
κατόχων PhDs σε ΜΜΕ

ευρωπαϊκά έργα*
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3.582
16.915

άτομα έχουν εκπαιδευτεί

33
8

σεμινάρια επαγγελματικών
δεξιοτήτων

Εντατικοί Κύκλοι Δεξιοτήτων

διδακτικές ώρες

Δήμοι Αχαρνών, Ασπροπύργου, Μαρκοπούλου, Γαλατσίου, Καλλιθέας,
Βριλησσίων, Παπάγου-Χολαργού & Εντατικός κύκλος #skills4engineers

53% των συμμετεχόντων (Mellonees)
έχουν βρει θέση εργασίας
αντίστοιχη του επαγγελματικού τους στόχου

μια πρωτοβουλία της

τιμητική διάκριση ειδικό βραβείο ειδικό βραβείο

μέγας δωρητής 2017-2019 υποστηρικτής ιστοσελίδας συνδιοργανωτής 
#skills4engineers 2018-2019
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Γιατί είναι καινοτόµο; 
Γιατί «δουλεύει»;*
Υιοθετεί μια μοναδικά εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία 
ενδυναμώνει με δεξιότητες κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και 
ατομικά, βάσει του επαγγελματικού του προφίλ, του δικού 
του θέλω και μπορώ, με ορίζοντα τις επαγγελματικές του 
επιλογές, μεταφέροντας άμεσα αξιοποιήσιμη θεωρητική και 
πρακτική γνώση. 

more testimonials www.mellon-accelerator.eu/docs/e-zines/edition-1.pdf

αυτο
πεποί
θηση
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#κοινωνική επιχείρηση
συλλογική σοφία#
προωθηµένοι στοχαστές#
actual doers #
game changer#
νέα µαθησιακά µοντέλα #
γνώση για όλους #

Μια οµάδα που εµπνέεται από τη γνώση 

T H A N K Y O U
210 8312868       www.knowl.gr      info@knowl.gr      /knowl.gr


