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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε όλα τα στελέχη που διοικούν ομάδες και

επιθυμούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους 
να συνειδητοποιήσουν και κυρίως ξεκλειδώσουν 
τα όρια των δυνατοτήτων τους. 

• Ιδιαίτερα αφορά στελέχη που είναι νέα σε αυτό 
το ρόλο.

Το σεμινάριο
Υπάρχει ένας φυσικός νόμος που ισχύει όπου υπάρχουν
εργαζόμενοι και ονομάζεται «Νόμος της Περιορισμέ -
νης Απόδοσης». Είναι ένας νόμος που κρατάει πολλούς
ανθρώπους παγιδευμένους σε μια μέτρια απόδοση.
Μαστίζει την παραγωγικότητα των οργανισμών και έχει
υπολογιστεί ότι περίπου 80% όλων των εργαζόμενων
πέφτουν θύματα αυτού. Το πρόγραμμα αυτό για πρώτη
φορά, δίνει μια αποτελεσματική απάντηση σε αυτό 
το θέμα και απευθύνεται σε όλους εκείνους που
επιθυμούν να βοηθήσουν την ομάδα τους ή ακόμα και
τον ίδιο τους τον εαυτό να οδηγήσουν την απόδοση τους
σε νέα ύψη!  

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος 
οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• αντιμετωπίζουν τις προσωπικές προκλήσεις αλλά 

και να χτίζουν μια αποτελεσματική στρατηγική
υλοποίησης ειλικρινών συζητήσεων απόδοσης 
με τους υφισταμένους τους

• δίνουν αυξημένης ποιότητας ανατροφοδότηση
αξιοποιώντας τις αρχές του coaching

• μπορούν να δημιουργήσουν εκείνο το θετικό κλίμα
ασφάλειας και εμπιστοσύνης που θα βοηθήσει τους
ανθρώπους τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
τους στο μέγιστο

Ξεπερνώντας τα Όρια των Δυνατοτήτων
/ Unlocking Potential      
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Εισηγητές

NEW

Η δύναμη της ανατροφοδότησης μέσα από μια
προσέγγιση coaching

•  Γιατί η συνεχής ανατροφοδότηση είναι τόσο κρίσιμης
αξίας για την ανάπτυξη των ανθρώπων σας;

•  Αξιοποιώντας τις αρχές του coaching
•  Βοηθήστε τους ανθρώπους σας να αναλάβουν την

ευθύνη για την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας τα
μοντέλα καθοδήγησης “Grow & Cedar”

•  Παρέχοντας αποτελεσματική ανατροφοδότηση

Ενίσχυση δεξιοτήτων υλοποίησης συζητήσεων που
ξεκλειδώνουν την απόδοση

•  Θέτοντας τα πρότυπα της συζήτησης: Δημιουργήστε το
στρατηγικά το πλαίσιο και οδηγήστε το αποτέλεσμα της
συζήτησης 

• Διαχείριση προσωπικών προκλήσεων χρησιμοποιώντας
το μοντέλο “Derac”

• Αποφύγετε τον κύκλο της σύγκρουσης
• Εντοπίζοντας και καταδεικνύοντας δυνάμεις των

υφισταμένων σας καθώς και περιοχές προς ανάπτυξη
• Το μοντέλο των 3 συζητήσεων

Ξεκλειδώνοντας τα όρια των δυνατοτήτων των
ανθρώπων σας

•  Υιοθετώντας τον τρόπο σκέψης του νικητή!
• Ξεκλειδώστε τις δυνατότητες της ομάδας σας

χρησιμοποιώντας το μοντέλο “Scarf”
• Δημιουργώντας εκείνο το κλίμα εμπιστοσύνης και

ασφάλειας όπου οι άνθρωποι σας σκέφτονται και
λειτουργούν με προσανατολισμό την ανάπτυξη

Συνοπτικό πρόγραμμα

• αναγνωρίζουν πιθανά εμπόδια & φροντίζουν να
ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των υφισταμένων τους
δημιουργώντας συνθήκες επιτυχίας

• εξασκηθούν σε όλα εκείνα τα πρακτικά εργαλεία που 
θα τους βοηθήσουν να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη
στην επαγγελματική τους καθημερινότητα

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο
πλαισιώνεται με την αντίστοιχη θεωρία. Η συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων σε ασκήσεις, βιωματικές δραστηριότητες,
παιχνίδια ρόλων και μελέτες περιπτώσεων, είναι κομβική
για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθώς 
η βιωματική μάθηση είναι η πιο δυνατή μορφή ενήλικης
εκπαίδευσης. 


