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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη που θέλουν να οργανώσουν καλύτερα τον
χρόνο τους. Το σεμινάριο δεν απαιτεί προηγούμενη
εκπαίδευση.

Το σεμινάριο
Σε ασταθείς οικονομικές συγκυρίες, τα στελέχη πρέπει
να διαχειριστούν το χρόνο τους με σύνεση για να
μεγιστοποιηθούν τις ευκαιρίες υποστήριξης των
πελατών τους. Το σεμινάριο διαχείρισης χρόνου τους
υποστηρίζει στην προσπάθεια να κάνουν τη βέλτιστη
χρήση του χρόνου τους, χρησιμοποιώντας τεχνικές που
μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη των
απαραίτητων δεξιοτήτων από την αρχή βοηθάει τα
στελέχη να πάρουν τον έλεγχο της απόδοσής τους και
θέτει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη εξαιρετικών
αποτελεσμάτων σε όλη τον επαγγελματικό και
προσωπικό τους βίο.

Μεθοδολογία
Η Διαχείριση Χρόνου είναι ένα εργαστήριο που έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει στον εντοπισμό ευκαιριών
για βελτίωση, και για να προτείνει τρόπους διαχείρισης
του χρόνου που θα επιφέρει τη βέλτιστη απόδοση και
αποτελέσματα. Μέσω τη χρήσης case-studies
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, οι συμμετέχοντες
θα διερευνήσουν στρατηγικές για να αξιολογούν τις
προτεραιότητες, να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να
διαχειρίζονται τις προσδοκίες. Θα εξασκηθούν επίσης,
στο να ανταποκρίνονται στα συνεχή αιτήματα
διευθυντών, συνεργατών και πελατών.

Αυτή το διαδραστικό εργαστήριο διερευνά τους τρόπους
οργάνωσης και ιεράρχησης της λίστας εργασιών καθώς
και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με
τη διαχείριση του χρόνου.

Workshop - Αποτελεσματική
Διαχείριση Χρόνου
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Αποφασίζοντας τι είναι σημαντικό
• Αποτελεσματική Λίστα εργασιών
• Από τη λίστα εργασιών στα ρεαλιστικά πλάνα
• Λήψη απόφασης

Χειρισμός ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων
• Η τεχνική των τριών «P»
• Αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τις

προτεραιότητες

Μένοντας συγκεντρωμένος
• Εμπόδια
• Αναγκαστικές και περιττές διακοπές
• Στρατηγικές για τη διαχείριση διακοπών, περισπασμών

και αναβλητικότητας

Αποτελεσματική Ανάθεση Καθηκόντων
• Γιατί να αναθέτουμε
• Γιατί όχι;
• Τι να αναθέτουμε
• Ποιος να αναθέσει σε ποιόν
• Πώς να αναθέτουμε

Συνοπτικό πρόγραμμα
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Γεώργιος Μπάκος���������  
Διευθυντής, KPMG Institute

Ελίνα Διαμαντάκη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος, KPMG Institute
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Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης
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