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Προτεινόμενη διάρκεια: 
Δύο ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα
Οι θεματολογίες αυτού του εκπαιδευτικού 
προγράμματος έχουν επιλεγεί, ώστε να καλύψουν 
βασικές δεξιότητες που ο κάθε manager οφείλει να 
αναπτύξει στην αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 
δεξιότητες αυτές, αναπτύσσονται συνήθως μέσα από 
την καθημερινή τριβή, τη δοκιμή και την αναζήτηση, κάτι 
που έχει πολλές φορές έχει ως συνέπεια διοικητικές 
παραλήψεις και λάθη, με τις όποιες επιπτώσεις. Ο 
manager έχει ανάγκη από γνώση, πρακτικές και 
τεχνικές που θα οδηγήσει τον ίδιο και την ομάδα που 
διοικεί, σε επιτυχίες και θετικά αποτελέσματα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα διαδραστικό, 
όπου πέραν της αναλυτικής ανάπτυξης των διαφόρων 
τεχνικών στην κάθε ενότητα, πραγματοποιούνται 
ασκήσεις, αναπαράσταση ρόλων (role plays) και 
βιωματικές ασκήσεις
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Η Ακαδημία του αποτελεσματικού 
Manager
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• Σε στελέχη που ανεξαρτήτως εργασιακής 
εμπειρίας, αναλαμβάνουν για πρώτη φορά 
την ευθύνη τμημάτων ή ομάδων

• Σε διοικητικά στελέχη που αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις μιας νέας θέσης 

• Σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
διοικητικές δεξιότητές τους

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute



•

Στοχοθέτηση

• Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Απόδοσης

• Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

• Ενεργητική ακρόαση 

Συνοπτικό πρόγραμμα

•

Παρακίνηση

• Επιβράβευση 

• Οι δυσλειτουργίες μια ομάδας

• Βήματα της αποτελεσματικής 
εκχώρησης και ανάθεσης 

• Έλεγχος προόδου εργασίας/project Διαχείριση εμποδίων

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων
με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

100.06

Θέτοντας SMART Στόχους

• Επικοινωνώντας αποτελεσματικά τους στόχους στην 
ομάδα

• Κερδίζοντας την Δέσμευση για την επίτευξη του 
στόχου

Επικοινωνία

• Δυναμική συμπεριφορά 

Ανατροφοδότηση

• Αρχές Αποτελεσματικής 
Ανατροφοδότησης

• Μεθοδολογίες Ανατροφοδότησης

• Δημιουργία κουλτούρας ανατροφοδότησης

Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα

• Κατηγορίες αναγνώρισης και η χρησιμότητάς 
τους 

Ανάπτυξη Ομάδων

• Δημιουργία Αποτελεσματικής Ομάδας

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

• Ευθεία επικοινωνία 

• Μη Λεκτική Επικοινωνία & Γλώσσα του σώματος




