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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
•  Σε ανώτερα στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν

τις ηγετικές τους ικανότητες
•  Σε ανώτερα στελέχη που η επιτυχία των ομάδων τους

επιδρά καταλυτικά στην ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησής τους

Το σεμινάριο
Οι συνθήκες που διανύουμε κάνουν μια παλιά, κινέζικη
παροιμία πιο επίκαιρη από ποτέ: «Ο σοφός
προσαρμόζεται στις περιστάσεις, όπως το νερό 
στην κανάτα». Η προσαρμοστικότητα - η ικανότητα
να αλλάζουμε ή να προκαλούμε την αλλαγή για 
να ανταποκριθούμε καλύτερα στις συνθήκες -
αναδεικνύεται σε κρίσιμη ηγετική δεξιότητα. Ικανότητες
όπως η δυνατότητα παρακίνησης των ανθρώπων μας
παρά τις αντιξοότητες, η υλοποίηση των αλλαγών, 
η συνεργασία με άτομα από διαφορετικές γενεές 
ή κουλτούρες, μετρούν περισσότερο από ποτέ.
Το σεμινάριο βοηθά τον κάθε συμμετέχοντα να αυξήσει
την αυτεπίγνωσή του, «αποδομώντας» μοτίβα σκέψεων
και ενεργειών και αποφασίζοντας ποια ηγετικά
χαρακτηριστικά οφείλει να εξελίξει, ώστε να απαντήσει
αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο αξιοποιεί πιστοποιημένα εργαλεία όπως
διαγνωστικά ερωτηματολόγια, μελέτες περιπτώσεων,
ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης
προσωπικών εμπειριών σε ηγετικές πρακτικές. Όλες 
οι συζητήσεις που διεξάγονται είναι δομημένες με
τρόπο ταχύρρυθμο, δίνοντας έμφαση στην απογραφή
πρακτικών ιδεών δράσης και στη σύνταξη πλάνων
προσωπικής ανάπτυξης.
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Ο Κύκλος της Προσαρμοστικής Ηγεσίας - Adaptive
Leadership

• Δεκτικότητα σε νέες ιδέες
• Παρατήρηση γεγονότων και αναδυόμενων μοτίβων
• Ερμηνεία δεδομένων και ανάπτυξη υποθέσεων 
• Σχεδιασμός ουσιαστικών παρεμβάσεων

Βελτιώστε την προσαρμογή σας στις περιστάσεις  

• Αποδοχή της αβεβαιότητας και αναζήτηση νέων
προσεγγίσεων  

• Καλλιέργεια στοιχείων ενσυναίσθησης και
αυτορρύθμισης

• Διαχείριση απρόβλεπτων αιτημάτων 
• Δημιουργία λύσεων αμοιβαίου οφέλους  
• Ανάπλαση της λογικής πίσω από τις ενέργειές σας: 
▫ Το ηγετικό στυλ σας [Extended DISC ή άλλο]
▫ Τα 7 στάδια ανάπτυξης του ηγετικού προφίλ σας  

Ηγηθείτε αποτελεσματικότερα κάτω από δύσκολες
συνθήκες     

• Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες  
• Αναλαμβάνοντας δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους

σας 
• Προβάλλοντας θετική ενέργεια 

Επιδράστε καταλυτικά στο περιβάλλον σας -
Transformational Leader

• Δημιουργώντας ένα όραμα που εμπνέει 
• Παρακινώντας τους ανθρώπους σας να ενστερνιστούν

και να υλοποιήσουν το όραμά σας
• Διαχειριζόμενοι την υλοποίηση του οράματος 
• Ενισχύοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους

σας

Δημιουργήστε τους μελλοντικούς ηγέτες της
επιχείρησής σας    

• Εντοπίζοντας ηγετικά γνωρίσματα και ποιότητες των
ανθρώπων σας 

• Προσελκύοντας «νέο αίμα» - εκπροσώπους της γενιάς Υ
• Δημιουργώντας ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ

εκπροσώπων της γενιάς Χ και Υ

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

Ο Ευέλικτος Ηγέτης
/ The Agile Leader
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