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Κωδικός σεμιναρίουΠροτεινόμενη διάρκεια: 

Μία ημέρα - 8 ώρες

Πού απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα:

Leading & Managing Others

Συνοπτικό πρόγραμμα

Ψυχολογία ομάδων
– Πώς ορίζουμε την ομάδα και ποιες είναι οι συνήθεις

τάσεις. 
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Το πρόγραμμα βασίζεται σε αναγνωρισμένες θεωρίες για 
την σύνθεση και την αποτελεσματική λειτουργία των 
ομάδων.  Ο συμμετέχων κατανοεί τις δυσλειτουργίες που 
προκαλούνται στις ομάδες, τον τρόπο να τις διαχειριστεί 
και αναγνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των 
επιτυχημένων ομάδων. Εντοπίζει τους ρόλους που 
διαμορφώνονται και πώς μπορεί να τους επηρεάσει 
αποτελεσματικά.  Μαθαίνει ποια βήματα να ακολουθήσει, 
ώστε να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ομάδα και 
πώς να την διατηρήσει. 
Το πρόγραμμα διδάσκει τους συμμετέχοντες πώς να 
προωθούν την ομαδικότητα και πώς να συμβάλλουν 
στην διαμόρφωση και διατήρηση ενός υγιούς και 
ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. 

– Επεξήγηση του μοντέλου του Patrick Lencioni.

Ο επιτυχημένος ηγέτης έχει την ανάγκη μιας 
δυνατής ομάδα, καθώς χωρίς αυτή δεν μπορεί να 
φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε 
να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική ομάδα και 
να ξεπεράσουμε τυχόν εμπόδια; Πώς μπορούμε να  
βελτιώσουμε την ήδη υπάρχουσα ομάδα και να 
παρακινήσουμε τους συνεργάτες μας; Μαζί, ο 
καθένας από εμάς πετυχαίνει περισσότερα.

– Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ομάδα και
θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της.

– Σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού για να
προωθήσουν την ομαδικότητα.

– Σε διευθυντές που θέλουν να προάγουν το ομαδικό
πνεύμα.

Οι 5 δυσλειτουργίες των ομάδων

Τα 8 χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων

– Ανάλυση της θεωρίας των Larson & LaFasto.

Θεωρία του Tuckman

– Τα 4 στάδια εξέλιξης της ομάδας και πώς
πετυχαίνουμε την ομαλή μετάβαση .

– Χαρακτηριστικά & αδυναμίες του κάθε ρόλου.

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

– Σε στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν την
ομαδικότητά τους.

Οι ρόλοι που διαμορφώνονται μέσα στην ομάδα 
σύμφωνα με την θεωρία του Belbin

Βήματα για την δημιουργία μιας 
αποτελεσματικής ομάδας

– Συγκεκριμένες συμπεριφορές και ενέργειες .

– Αναγνωρίζοντας τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες
των μελών της ομάδας.

– Εντοπίζοντας τις αξίες που διέπουν την ομάδα.




