ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιριών και οργανισμών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι παροχή γνώσεων σχετικές με την αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων των
συμμετεχόντων, τη διαμόρφωση μετρήσεων στόχων, την παρακίνηση του προσωπικού τους, το χειρισμό των
συγκρούσεων, τις άτυπες αξιολογήσεις της απόδοσης και τη διαμόρφωση πνεύματος συνεργασίας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έργο του ηγέτη – Ομάδα – Άτομα – Ανάγκες – Ικανότητες - Ενέργειες - Χαρακτηριστικά, προσανατολισμός
του Ηγέτη - Ανάγκες του Έργου, της Ομάδας, των Ατόμων - Πιθανά προβλήματα και κατά περίπτωση ενδεχομενικό Management - Όραμα, Σκοπός, και Στόχοι - Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος
- - Ενεργοποίηση ομάδας - Κύμα, Συστήματα και Αλλαγές - Η Ομάδα σας ένα αποτελεσματικό εργαλείο,
Συνέργια - Ο κατάλληλος άνθρωπος με τον κατάλληλο άνθρωπο - Πειθαρχία και Αυτονομία, Το στυλ Ηγεσίας
- Χειρισμός Συγκρούσεων - Ενεργοποίηση ατόμων - Παρακίνηση – Καθοδήγηση – Ανάπτυξη - Εκχώρηση Δυνατότητες, Παράγοντες παρακίνησης, κατά περίπτωση Παρακίνηση - Οργάνωση με στόχο τον εμπλουτισμό
της εργασίας - Κατανόηση Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Μειονεκτικότητα & Φιλοδοξία - Αξιολόγηση Απόδοσης
- Ανάπτυξη Ατόμων - Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Σχεδιάζοντας την Εκχώρηση - Μέθοδοι
Εκχώρησης Coaching - Η από κοινού εξαγωγή συμπερασμάτων και ο εντοπισμός των προβλημάτων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι βιωματικής
εκπαίδευσης, τα πιο μοντέρνα διδακτικά εργαλεία, και μία τεράστια γκάμα από αυτοδιαγνωστικά τεστ
(selfdiagnostic tests) και επιχειρηματικά παιχνίδια (business simulation games) απόλυτα προσαρμοσμένα στις
δικές σας ανάγκες. Για την διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιείται ο πιο πλήρης και τεχνολογικά
σύγχρονος εξοπλισμός (Οθόνες Προβολής, projectors, notebooks, κ.α.).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
16 ώρες
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.).
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