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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 4 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν την
επικοινωνία ομάδων εργαζομένων μέσω της χρήσης
σαφών και αποτελεσματικών μηνυμάτων.

Το σεμινάριο
Όπως εξελίσσεται η καριέρα των στελεχών, η
αποτελεσματική ομαδική εργασία και η επικοινωνία
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Επικοινωνούμε
με τους ανθρώπους συνεχώς: με τους συναδέλφους,
τους πελάτες, τους προμηθευτές, την οικογένεια, τους
φίλους, τους γείτονες και γνωστούς. Σε ένα εργασιακό
περιβάλλον, αλληλοεπιδρούμε συχνά με τα μέλη της
ομάδας μας και τους ηγέτες της.

Η ενότητα αυτή θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
αποκτήσουν επίγνωση των διαφορετικών τρόπων
επικοινωνίας, να μάθουν να αναγνωρίζουν τον τρόπο
των άλλων μελών της ομάδας και να εξετάσουν πώς
προσαρμόζοντας τον τρόπο επικοινωνίας τους μπορούν
να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας.

Μεθοδολογία
Ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος εστιάζει στην
παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες να
συνειδητοποιήσουν πώς επικοινωνούν και πόσο
αποτελεσματική μπορεί να είναι η προσαρμογή του
τρόπου επικοινωνίας τους. Το εργαστήριο παρέχει
ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσα από παιχνίδια ρόλων
βασισμένα σε πολλά διαφορετικά on-the-job σενάρια.
Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, οι συμμετέχοντες
εξασκούνται στην προσαρμογή του τρόπου
επικοινωνίας τους, έτσι ώστε να αλληλοεπιδρούν
αποτελεσματικά με ανθρώπους που έχουν υιοθετήσει
διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

Αποτελεσματική Επικοινωνία
Ομάδας         
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Οι Διαφορετικές Οπτικές
• Η σχέση μεταξύ της Απόδοσης και της Επικοινωνίας

Ομάδας 

Αξιολόγηση Τρόπων Επικοινωνίας
• Οι δύο διαστάσεις της επικοινωνίας
• Οι τέσσερις μορφές επικοινωνίας

Οι τρόποι Επικοινωνίας εν Δράση
• Άσκηση - Προσαρμογή σε διαφορετικούς τρόπους

επικοινωνίας
• Παιχνίδι ρόλων - Επικοινωνώντας ένα μήνυμα που θα

έχει τον μέγιστο αντίκτυπο σε όλους τους τρόπους
επικοινωνίας
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