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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλα τα διοικητικά στελέχη που καλούνται να
διαχειριστούν και να παρακινήσουν ομάδες που έχουν
φτάσει στα όρια των αντοχών τους.

Το Εργαστήριο 
Σε εποχές που η οικονομία «πιάνει πάτο», πολλές
επιχειρήσεις καλούνται να εξορθολογήσουν ή/και 
να μειώσουν λειτουργίες, προκειμένου να επιβιώσουν. 
Οι αποφάσεις αυτές, ασκούν ισχυρή επίδραση στον
ρόλο των managers, οι οποίοι καλούνται να
υλοποιήσουν τις αλλαγές αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά τον αρνητισμό και δυσπιστία των
ανθρώπων τους - έχοντας ωστόσο λίγα να τους
προσφέρουν ως αντάλλαγμα.  

Θέματα ηθικής ή ηθικού, προσωπικής εστίασης,
συμπεριφορών και επικοινωνίας, έρχονται σε πρώτο
πλάνο. Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενισχύσει με
συγκεκριμένες στρατηγικές την ικανότητα των
συμμετεχόντων να διαχειρίζονται την ομάδα τους με 
το μικρότερο ψυχικό κόστος για τα μέλη της, αλλά 
και τους ίδιους!

Μεθοδολογία
Το εργαστήριο δίνει έμφαση στην πρακτική
αντιμετώπιση των θεμάτων και βασίζεται ιδιαίτερα στην
ενεργή συμμετοχή όλων για την απολαβή του μέγιστου
οφέλους. Αξιοποιώντας δεδομένα σύγχρονων ερευνών,
μελέτες περιπτώσεων, καθώς και εργαλεία και τεχνικές
ανάλυσης/σύνθεσης ιδεών, καθοδηγεί την ομάδα στη
διεξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων, εδραιωμένων
στην ανταλλαγή εμπειριών.  
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Τρόποι να διατηρήσετε το ηθικό ψηλά, όταν
η οικονομία βρίσκεται χαμηλά 

• Αντιμετωπίζοντας θέματα επικοινωνίας 
• Αντιμετωπίζοντας θέματα [πεσμένου] ηθικού 
• Βοηθώντας τους ανθρώπους σας να παραμείνουν

εστιασμένοι 
• Εμπνέοντας την ομάδα σας 

Τρόποι να διαχειριστείτε άτομα «υψηλών επιδόσεων»
- “high achievers” 

• Ξεκαθαρίζοντας τις προσδοκίες των δύο πλευρών 
• Διατηρώντας το ενδιαφέρον τους για το έργο
• Παρέχοντας ευκαιρίες για εξειδικευμένα projects 
• Μαθαίνοντας να καλωσορίζετε κάποιες αποτυχίες 
• Ανταλλάσσοντας ουσιαστική ανατροφοδότηση

[feedback]

Τρόποι να διαχειριστείτε τον αρνητισμό της ομάδας
σας   

• Ελέγχοντας τη συμπεριφορά σας - μήπως προκαλείτε
τον αρνητισμό της ομάδας σας; 

• Εντοπίζοντας και αναιρώντας τα αίτια του αρνητισμού 
• Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικότερα τις αλλαγές 
• Αντιμετωπίζοντας την πρακτική & συναισθηματική

επίπτωση των απολύσεων
• Υιοθετώντας στρατηγικές διαχείρισης του αρνητισμού

στην ομάδα και τον οργανισμό σας 

Τρόποι να παρακινήσετε τους ανθρώπους σας - χωρίς
χρήματα   

• Μη-οικονομικά κίνητρα 
• Μη-οικονομικά bonuses
• Όταν η ομάδα σας απαιτεί μετρητά - αλλά δεν μπορεί 

να τα έχει!

Ιδέες δράσης  & ενέργειες υλοποίησης

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

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

Workshop - Παρακίνηση Ομάδων
σε Περιόδους Ύφεσης

NEW


