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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο έως πέντε ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλα τα στελέχη που έχουν αυξημένες απαιτήσεις
από τις ομάδες που ηγούνται ή θα κληθούν να ηγηθούν.

Το σεμινάριο
Το θέμα της ομαδικής απόδοσης είναι πλέον άρρηκτα
συνυφασμένο με τη δημιουργικότητα, την
προσαρμοστικότητα και τελικά την ανταγωνιστικότητα
των οργανισμών. 

Η εκπαίδευση που προτείνουμε αποτελεί μια ολιστική
προσέγγιση στην εύρυθμη λειτουργία των ομάδων, από
τα σημεία προσοχής κατά τη σύστασή τους, έως τη
δημιουργία των προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν
την εξέλιξη των δυνατοτήτων τους σε μήκος χρόνου.    

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
περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις,
δομημένες συζητήσεις και πλάνα προσωπικής
ανάπτυξης, διαφυλάσσει 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]

Δημιουργία και Ηγεσία Ομάδων
που υπερέχουν
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1.  Κατανοώντας τη λειτουργία των ομάδων:                                                       
Προσδιορίστε με σαφήνεια στόχους, δομές, διαδικασίες
και ρόλους

2.  Επιλέγοντας την κατάλληλη ομάδα:                                                                       
Δημιουργήστε το ιδανικό «μίγμα» συμπεριφορών και
προσωπικοτήτων

3.  Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ηγεσίας:                                                  
Ενεργοποιείστε την ομάδα σας και διατηρείστε την
απόδοσή της σε υψηλά επίπεδα  

4.  Παρέχοντας κατεύθυνση:                                                                                          
Η θεωρία στόχου-οδού και τεχνικές θέσπισης στόχων 

5.  Εστιάζοντας στις σχέσεις των μελών:                                                                    
Το Μοντέλο “CONNECT” για τη διαχείριση σχέσεων και 
τη διασφάλιση θετικών παρεμβάσεων από πλευράς σας

6.  Προάγοντας την καινοτομία:                                                                                     
Μέθοδοι και εργαλεία για να ενισχύσετε τις δημιουργικές
πλευρές της ομάδας σας 

7.  Επιλύοντας διαμάχες:                                                                                                 
Αξιοποιείστε διαφωνίες ή εντάσεις προς όφελος της
ομάδας  

8.  Δημιουργώντας θετικό ομαδικό κλίμα:                                                                 
Συμβουλές και σημεία προσοχής για ατομικές και
ομαδικές συναντήσεις

9.  Κτίζοντας μια Ευπροσάρμοστη & Προ-δραστική
ομάδα:                                                                                                                                   
Μέθοδοι και εργαλεία για να ενισχύσετε την ανάπτυξη 
και πρόοδο της ομάδας σας

10.  Προχωρώντας στο επόμενο βήμα:                                                                        
Απαιτούμενες ενέργειες για να αποχωρήσετε ομαλά, ώστε
να δημιουργήσετε την επόμενη ομάδα σας!  

Χάρις Περδικάρη
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης
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