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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 12 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Γραμματείς Διοίκησης 
• Βοηθούς Διευθύνσεων 
• Διοικητικό/Υποστηρικτικό Προσωπικό

Το σεμινάριο
Όσο  ο «σύγχρονος» μάνατζερ γίνεται  πιο αυτόνομος 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο  απαιτείται 
και η προσαρμογή των Γραμματέων Διοίκησης στα νέα
δεδομένα και απαιτήσεις. 
Η συμβολή των Γραμματέων Διοίκησης είναι σημαντική
τόσο για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και των
τμημάτων αυτής όσο και για την επίτευξη των εταιρικών
στόχων. Οι καταστάσεις που καλούνται να
αντιμετωπίσουν καθημερινά απαιτούν να διαθέτουν
τουλάχιστον άριστες οργανωτικές, διοικητικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και αναπτυγμένη
ικανότητα βέλτιστης διαχείρισης χρόνου και εργασιών
στα πλαίσια του άκρως απαιτητικού εργασιακού τους
περιβάλλοντος. Στο σεμινάριο αυτό οι Γραμματείς
Διοίκησης λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε 
να μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στον εκάστοτε
εργοδότη.   

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό σεμινάριο με στόχο τη
βελτίωση των δεξιοτήτων των γραμματέων διοίκησης
σε επίπεδο ατόμου, διαχείρισης χρόνου και εργασιών
αλλά και εργασιακών σχέσεων. Το μεγαλύτερο μέρος
του σεμιναρίου πραγματοποιείται με τη μορφή
εργαστηρίου όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν 
σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης, όπως ασκήσεις,
συζητήσεις και ανάλυση προσωπικών εμπειριών και
μελέτες περιπτώσεων. 

Ενίσχυση Δεξιοτήτων
Γραμματέων Διοίκησης         
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Βασικές Αρχές Συμπεριφοράς

• Από πού προέρχονται οι δυσκολίες στις σχέσεις μας με
τους άλλους

• Οι τέσσερις πρωτεύοντες τύποι συμπεριφοράς 
• Ισχυρά σημεία και αδυναμίες του κάθε τύπου
• Το προφίλ συμπεριφοράς σας (Extended DISC Report)
• Πως να αναγνωρίζετε τις προτιμήσεις των προϊσταμένων

- συνεργατών σας
• Συντονισμός με τους άλλους/υπέρβαση εμποδίων στην

επικοινωνία

Βασικές Αρχές Επαγγελματισμού

• Υπευθυνότητα, Αφοσίωση και Πρωτοβουλία
• Εξυπηρέτηση εσωτερικών πελατών 
• Τυπική vs. άτυπη επικοινωνία
• Προφορική vs. γραπτή επικοινωνία 
• Διαχείριση Χρόνου και Προσδιορισμός προτεραιοτήτων:

Σημαντικά vs. Επείγοντα
• Συμβουλές για αποτελεσματικότερη ανάληψη έργου 

Βασικές Αρχές Επικοινωνίας

• Κατανόηση και ενεργητική ακρόαση
• Συμπεριφορά με Σταθερή Θετική Επιβολή

[assertiveness]
• Εναλλακτικοί τρόποι για παράθεση & απόρριψη

αιτημάτων 
• Παροχή ανατροφοδότησης προς προϊσταμένους

[feedback]
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Εισηγήτριες

Συνοπτικό πρόγραμμα
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