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Workshop - Ενδυνάμωση Εργαζομένων
σε 7 Βήματα
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Βασικές αρχές ενδυνάμωσης

 Προσωπικά εμπόδια στην ανάπτυξή σας
 Καλλιέργεια στοιχείων αυτοεκτίμησης
 Προσανατολισμός στη δράση

Διαχείριση πληροφόρησης για την απόδοση 
[Feedback]

 Γιατί, πότε και σε ποιους το παρέχουμε
 Θετικό & «Αρνητικό» feedback
 Τεχνικές παροχής feedback σε εσωτερικούς/ 

εξωτερικούς πελάτες

Διαχείριση αντιρρήσεων & καλλιέργεια στοιχείων
πειθούς  

 Βασικά είδη αντιρρήσεων
 Τεχνικές ερωτήσεων για την ενίσχυση της κατανόησης 
▫ Ανοικτές - κλειστές ερωτήσεις 
▫ Δηλώσεις αποφόρτισης & αντιστροφές
▫ Τα 5 «γιατί»

 Βασικά στοιχεία πειστικής προφορικής επικοινωνίας
 Τα 7 βήματα για την καλλιέργεια στοιχείων πειθούς στην

παράθεση απόψεων

Διαχείριση αντικρουόμενων απόψεων - αποκλιμάκωση
εντάσεων 

 Σταθερή θετική επιβολή [Assertiveness] για την:
▫ παράθεση αιτημάτων 
▫ απόρριψη αιτημάτων 
▫ κατάθεση διαφωνιών  

 Στρατηγικές για τη διαχείριση διαφωνιών & συγκρούσεων

Διαχείριση πρωτοβουλιών & νεωτεριστικών προτάσεων   

 Τα τρία επίπεδα πρωτοβουλίας:
▫ Πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων
▫ Διεύρυνση πεδίου δράσης 
▫ Καινοτομία  

 Προϋποθέσεις για την ανάληψη επιτυχημένων
πρωτοβουλιών

 Προϋποθέσεις για την προώθηση καινοτόμων
προσεγγίσεων/ιδεών

 Case Study: Επανεξέταση & μέθοδος διαχείρισης δικών
σας προτάσεων

 Καθορισμός ορίων και πλάνα δράσης 

Ενέργειες για την ενίσχυση ενός περιβάλλοντος
παρακίνησης   

 Ορισμός παρακίνησης & σύγχρονες προσεγγίσεις 
 Επτά περιοχές δράσης για εσάς και την επιχείρησή σας

7.  Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης

Χάρις Περδικάρη�
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Οι συνθήκες που διανύουμε, επιβάλλουν περισσότερο
από ποτέ την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
ανθρώπων μας και την ανάδειξη της πραγματικής αξίας
τους. Με γνώμονα την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος
παρακίνησης, διάχυσης της εταιρικής γνώσης και
ενδυνάμωσης των εργαζομένων όλων των βαθμίδων,
φροντίσαμε για τη δημιουργία ενός εντατικού 
και αποδοτικού προγράμματος που στοχεύει 
σε 7 καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε στελέχη που επιθυμούν να αξιοποιήσουν και να

αναδείξουν την πραγματική αξία και δυναμικό τους
• Σε στελέχη που επιθυμούν να επενδύσουν στην

προσωπική τους ανάπτυξη ώστε να αυξήσουν τόσο 
τα αποτελέσματά τους, όσο και την ικανοποίησή τους
από το έργο που παράγουν σε καθημερινή βάση. 

Το εργαστήριο
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει 
μια ολιστική επανεξέταση των τρόπων με τους οποίους
οι συμμετέχοντες μπορούν να ενισχύσουν τη θετική
τους επίδραση στον χώρο εργασίας. Προκειμένου 
να το επιτύχουν, εισέρχονται σταδιακά σε μια
διαδικασία αρχικά αυτό-αποτίμησης και αργότερα
ενίσχυσης της συμβολής τους σε τρεις άξονες:
Προσωπικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ομάδας και
ανάπτυξης τμήματος. 
Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν 
τις γνώσεις και τα εργαλεία να υπερβούν τις όποιες
αντιρρήσεις και διαφωνίες για την υλοποίηση
καινοτόμων προτάσεων που θα ενισχύσουν ένα
παραγωγικότερο περιβάλλον.  

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό σεμινάριο, βασισμένο κατά 
κύριο λόγο στις αρχές της βιωματικής μάθησης. 
Το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται με μορφή
εργαστηρίου, όπου γίνεται ευρεία χρήση σύγχρονων
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως
brainstorming, ερωτηματολόγια, συζητήσεις,
ατομικές/ομαδικές ασκήσεις και ιδιαίτερα εκτενής
αναπαράσταση ρόλων. 


