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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε μια εποχή που η ποιότητα και η ταχύτητα διαχείρισης
της πληροφόρησης που λαμβάνουμε έχει αναχθεί σε
καθοριστική παράμετρο επιτυχίας (ή αποτυχίας), αυτοί
που προωθούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις
πλέον εύστοχες προτάσεις, ανάγονται σε πολύτιμο
εταιρικό αγαθό. Αποφασίστε λοιπόν για τα σωστά
θέματα, τη σωστή στιγμή με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο!

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε στελέχη που επιθυμούν να επεξεργάζονται

αποτελεσματικότερα την πληροφόρηση που
λαμβάνουν, ώστε να προωθούν με συνέπεια πιο
εύστοχες προτάσεις διαχείρισης των θεμάτων που
αντιμετωπίζουν

• Σε στελέχη που η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 
η ανάληψη σταθμισμένων ρίσκων και η λήψη
σημαντικών αποφάσεων, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του ρόλου τους 

Το εργαστήριο
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αγνοούμε 
ή διαχειριζόμαστε ημιτελώς, έχουν την τάση να
επιστρέφουν δριμύτερα! Πόσο βέβαιοι είμαστε όμως
ότι ασχολούμαστε με τα σωστά θέματα, τη σωστή
χρονική περίοδο, καθώς και ότι τα διαχειριζόμαστε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Στόχος της εκπαίδευσης
είναι να δώσει πρακτικές απαντήσεις σε αυτές τις τρεις
(3) περιοχές μέσα από πολύ συγκεκριμένες
μεθοδολογίες και να αναδείξει τρόπους ενημερωμένης
και αποφασιστικής προώθησης εναλλακτικών
δράσεων.  

Μεθοδολογία
Περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με
στόχο την ουσιαστική κατανόηση των βασικών εννοιών.
Το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται με τη
μορφή εργαστηρίου, με πρακτική εξάσκηση στη χρήση
διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Η καινοτομία 
του προγράμματος, έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες
δραστηριοποιούνται επεξεργαζόμενοι πραγματικά

Workshop - Ανάλυση και Λήψη
Στρατηγικών Αποφάσεων
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Ανάληψη Δράσης για τη Διαχείριση Προβλημάτων  

• Προσανατολισμός στην ανάληψη δράσης
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών ως μέσον πρόβλεψης 

& επίλυσης προβλημάτων 
• Το φάσμα της πρωτοβουλίας - καινοτόμες προσεγγίσεις 
• Η «παγίδα» της πρωτοβουλίας - σημεία ιδιαίτερης

προσοχής 

Εισαγωγή στη Λήψη Αποφάσεων  

• Το ρίσκο της αναβλητικότητας 
• Επτά τρόποι λήψης αποφάσεων 
• Ορθή κρίση & αποφασιστικότητα 
• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τέσσερις φάσεις 
• Συνήθη λάθη - σημεία ιδιαίτερης προσοχής 
• Χρήση αναλυτικού vs. Δημιουργικού τρόπου σκέψης 

Καθορισμός & Ανάλυση Προβλημάτων   

• Τι θεωρείται «πρόβλημα»
• Η σχέση μεταξύ προβλήματος - αιτίας - αποτελέσματος
• Αναγνώριση ζητημάτων άμεσου ενδιαφέροντος 
▫ Ανάλυση/διαχωρισμός 
▫ Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
▫ Επιλογή διαδικασίας ανάλυσης 

• Η διαδικασία ανάλυσης προβλημάτων 
▫ Περιγραφή του προβλήματος
▫ Αναγνώριση & επιλογή ενδεχόμενων αιτιών
▫ Επαλήθευση των βαθύτερων αιτιών 

Επίλυση Προβλημάτων & Λήψη Απόφασης 

• Η αναλυτική προσέγγιση 
▫ Δέντρα αποφάσεων 
▫ Στάθμιση κριτηρίων αποτίμησης διαθέσιμων επιλογών 
▫ Ανάλυση δυναμικών πεδίων για τη βιωσιμότητα των

επιλογών 
• Η δημιουργική προσέγγιση
▫ Τεχνικές δημιουργικότητας 
▫ Φάσμα χρησιμότητας ιδεών 

Αποτελεσματική Προώθηση Αποφάσεων & Προτάσεων  

• Χαρακτηριστικά των επιτυχημένων πρωτοβουλιών
• Πλάνο αποτελεσματικής προώθησης προτάσεων
• Οδηγίες για την αύξηση της επιρροής σας στη λήψη

αποφάσεων

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

επιχειρηματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία
τους και προσδιορίζουν επακριβώς το πλάνο διαχείρισής
τους πριν φύγουν από εμάς. 


