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Τα στελέχη επιχειρήσεων καλούνται να επιλύσουν 
δεκάδες προβλήματα σε καθημερινή βάση. Κατά 
πόσο είναι, όμως, σε θέση να λαμβάνουν σωστές 
αποφάσεις; Οι αποφάσεις τους μπορεί να αποβούν 
κρίσιμες σε όλα τα επίπεδα.

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα σχετίζεται με την απόκτηση δεξιοτήτων 
αναφορικά με την κατανόηση του κάθε προβλήματος 
ξεχωριστά, την εμβάθυνση στο πρόβλημα, ώστε να 
αποκαλυφθεί η πηγή του και οι πραγματικές αιτίες, την 
κατάδειξη επιλογών επίλυσης και εν τέλει τη λήψη της 
σωστής απόφασης.
Γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας στην πράξη πλήθος 
εργαλείων, ο συμμετέχων στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, είναι έτοιμος από την επόμενη κιόλας 
ημέρα να καταπιαστεί με κάθε τύπου προβλήματος 
μεθοδικά και με αυτοπεποίθηση.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πρακτικό και 
περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες με συμμετοxή

των εκπαιδευόμενων. Περιλαμβάνει ασκήσεις και case 
studies, που το αναδεικνύουν ως ένα ιδιαιτέρως 
διαδραστικό Workshop .

Leading & Managing Self

Συνοπτικό πρόγραμμα

Επακριβής ορισμός του 
προβλήματος
– Root cause analysis
– Διάγραμμα του ψαροκόκαλου

(Fishbone analysis)
– Η μέθοδος των πέντε «γιατί» (5 why’s)

Ψυχολογικά σφάλματα στη λήψη αποφάσεων

Εργαλεία αξιολόγησης επιλογών και λήψης 
αποφάσεων 
– Χρήση εργαλείου αξιολόγησης επιλογών

Force Field Analysis
– Decision Matrix Analysis / Pugh Matrix /

Pareto chart κ.α.
– Μέθοδος καταγραφής δέντρων αποφάσεων

(Decision Trees)

Μέθοδος «έξι καπέλα σκέψης»
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Προτεινόμενη διάρκεια: 
2 ημέρες - 16 ώρες

– Σε στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στην καθημερινότητα τους.

– Σε στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν
σημαντικές αποφάσεις σχετικά με προϊόντα
και υπηρεσίες, δομικές αλλαγές, στρατηγικές
αλλαγές.

Ο κύκλος SIMPLEX της επίλυσης 
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

Εξερεύνηση πιθανών λύσεων 

Συλλογή δεδομένων για την εξερεύνηση 

Η Δημιουργικότητα στην εξερεύνηση
– Brainstorming
– S.C.A.M.P.E.R. MODEL
– Randow word method




