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Κωδικός σεμιναρίουΠροτεινόμενη διάρκεια: 

Μία ημέρα - 8 ώρες

Πού απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα:

Leading & Managing Others

Συνοπτικό πρόγραμμα

Manager vs Leader
– Μετάβαση από Μάνατζερ σε Ηγέτη.

– Αναγνωρίζοντας τα σημεία κλειδιά της κάθε αρχής για
την αποτελεσματική χρήση και των δύο μαζί.
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Το πρόγραμμα στηρίζεται σε βασικές θεωρίες 
ηγεσίας, όπου αναλύονται τα γνωρίσματά τους, τα 
οφέλη που προκύπτουν, καθώς και τις καταστάσεις 
που είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
Επίσης, κάνοντας τον διαχωρισμό των αρχών 
management και leadership, ο συμμετέχων 
καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμός 
τους. 
Γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας στην πράξη αρκετά 
εργαλεία, ο συμμετέχων στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τα 
δυνατά σημεία του, ποιο στυλ ηγεσίας είναι το πιο 
κατάλληλο για τον ίδιο και να εφαρμόσει τις βασικές 
αρχές ήδη από την επόμενη ημέρα.

– Trait Theory: Η αποτελεσματικότητα του Ηγέτη
καθορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα.

– Behavioural Theory: Τι κάνει ένας καλός ηγέτης;
– Contingency Theory: Οι ποικίλοι παράγοντες που

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ηγέτη.

Τα στελέχη αντιμετωπίζουν καθημερινά 
προκλήσεις και ευκαιρίες. Πόσο ευέλικτοι είναι 
να προσαρμόζουν το στυλ ηγεσίας τους, ώστε 
να φέρνουν αποτελέσματα και να έχουν τους 
ανθρώπους τους ικανοποιημένους; Ο ηγέτης 
που κάνει την διαφορά είναι και αυτός που στο 
τέλος της ημέρας θα επιβιώσει και θα βγει 
νικητής, μαζί με τους συνεργάτες του.

– Σε στελέχη που επιθυμούν να λειτουργούν ως
πρότυπο για τις ομάδες τους

– Σε στελέχη που καλούνται καθημερινά να
αντεπεξέλθουν σε σημαντικές προκλήσεις

– Σε στελέχη που ηγούνται πολυπληθείς ή
ολιγομελείς ομάδες, όπου η διαχείρισή τους
απαιτεί πολυδιάστατη προσέγγιση

Θεωρητικές προσεγγίσεις

– Power & Influence Theory: Ποια είναι η πηγή που
αντλεί δύναμη ο ηγέτης;

Στυλ Ηγεσίας
– The Blake-Mouton Managerial Grid.
– The Situational Leadership Theory.
– Servant Leadership by Robert K Greenleaf.

Επιτυχημένος Ηγέτης
– Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά επιτυχημένων ηγετών.
– Πώς να αναγνωρίσεις τους διαφορετικούς τύπους

ακολούθων και να τους αναπτύξεις (Kelley’s Follower
Types).
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