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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο έως πέντε ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
•  Σε στελέχη που ανεξαρτήτως εργασιακής εμπειρίας,

αναλαμβάνουν για πρώτη φορά την ευθύνη τμημάτων
ή ομάδων 

•  Σε διοικητικά στελέχη που αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις μιας νέας θέσης

•  Σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις
διοικητικές δεξιότητές τους

Το σεμινάριο
Αποτελεί κοινό μυστικό πως είναι σχεδόν αδύνατο να
διακριθεί κάποιος στο management, βαδίζοντας
απερίσπαστος  το μονοπάτι των πτυχίων και σεμιναρίων.
Τις δεξιότητες που απαιτούνται  τις μαθαίνει κυρίως
στην επαγγελματική αρένα – και συνήθως με τον
«δύσκολο» τρόπο.  

Σε αυτό το σεμινάριο, οι θεωρητικές τοποθετήσεις μει-
ώνονται σημαντικά,  η διαχείριση των ατομικών εμπει-
ριών κατακτά περίοπτη θέση και έμφαση δίνεται σε μια
αλληλουχία πλάνων που θα ενδυναμώσουν τους συμμε-
τέχοντες. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την επαγ-
γελματική εξέλιξη διοικητικών στελεχών διαφορετικών
βαθμίδων περισσότερο ταχεία και «αναίμακτη» - για τα
ίδια τα στελέχη, τους εργαζόμενους που η απόδοσή
τους εξαρτάται από αυτά και τον οργανισμό συνολικά.  

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο αντλεί υλικό από πληθώρα σύγχρονων και
έγκυρων πηγών, όπως καταξιωμένα πανεπιστημιακά
και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και διεθνείς εταιρείες
συμβούλων. Αξιοποιώντας πιστοποιημένα εργαλεία
όπως διαγνωστικά ερωτηματολόγια, μελέτες περιπτώ-
σεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, δομημένες 
συζητήσεις και πλάνα προσωπικής ανάπτυξης, διαφυ-
λάσσει στο μέγιστο τη δυνατότητα προσαρμογής του
στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας. 

Διεξάγεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογους
των στόχων που θα θέσετε και των αποτελεσμάτων που
επιθυμείτε να αποκομίσετε:

•  Διήμερο σεμινάριο με έμφαση σε επιλεγμένες
ενότητες

•  Τριήμερο, έντονα δια-δραστικό σεμινάριο για όλες 
τις ενότητες

•  Σπονδυλωτή εκπαίδευση σε πέντε ημέρες, με έντονο
χαρακτήρα εργαστηρίου/workshop [μόνο in-house]
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Συνοπτικό πρόγραμμα

Εισαγωγή στο Management

• «Ο νόμος της περιορισμένης απόδοσης»
• Η «μεγάλη εικόνα»: Στρατηγικές vs. Τακτικές ενέργειες 
• Εξισορροπώντας τη διαχείριση ανθρώπων και έργων 
• Έξι επίπεδα management για την ανάπτυξη της

καριέρας σας       
• Έξι βήματα για να αναλάβετε την ευθύνη ενός νέου

διοικητικού ρόλου 

Ο ρόλος σας την ανάπτυξη της ομάδας 

• Θέσπιση στόχων 
• Ανάπτυξη ομαδικής συνείδησης: Δομές, ρόλοι και

συμπεριφορές 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομάδας: Από τη σύσταση έως την

επίλυση προβλημάτων  

Καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων management 

• The components of interpersonal skill: The basic four
of leadership

• Διενέργεια αποδοτικών συσκέψεων 
• Αποτελεσματική ανάθεση 
• Ανταλλαγή πληροφόρησης για την απόδοση [feedback]
• Αναγνώριση & ανάπτυξη του προφίλ συμπεριφοράς σας
• Αναγνώριση & ανάπτυξη των στοιχείων πειθούς σας 
• Εξάσκηση στη σταθερή θετική επιβολή [assertiveness]
• Διαχείριση διαφωνιών και εντάσεων 

Καθοδήγηση - Coaching

• Διάγνωση των κύριων εμποδίων στην απόδοση των
ανθρώπων σας 

• Διαμορφώνοντας πλάνα καθοδήγησης  ανάλογα με τις
μαθησιακές προτιμήσεις και δυνατότητες των
ανθρώπων σας 

• Η διαδικασία καθοδήγησης σε πέντε πρακτικά βήματα 

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος παρακίνησης 

• Η παρακίνηση σήμερα: Πέρα από «το ραβδί και το
καρότο» 

• Ηγεσία μέσω της αναγνώρισης 
• Ενδυνάμωση των ανθρώπων σας 

Μελέτες περιπτώσεων σε θέματα ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος -“Hot Management Issues”

• Διαχείριση ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες 
• Διαχείριση απομακρυσμένων ή απομονωμένων ομάδων 
• Διαχείριση ανθρώπων προσωρινής ή μερικής

απασχόλησης  
• Διαχείριση ελεύθερων επαγγελματιών [freelancers]  
• Διαχείριση αντιδράσεων στην αλλαγή 

Πλάνα προσωπικής ανάπτυξης

Χάρις Περδικάρη Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτρια

Το Μάνατζμεντ από το Α έως το Ω
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