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Πραγματοποιείται: 
Για ομάδες των 8 συμμετεχόντων

Προτεινόμενη διάρκεια:
8 έως 10 ώρες

Ενδεικτικές εφαρμογές
• Branding 
• Δημιουργία και χτίσιμο ομάδας
• Στρατηγική και ανάπτυξη
• Business Development
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
• Βελτίωση παροχής υπηρεσιών
• Διαχείριση αλλαγών
• Ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομίας
• Διαμόρφωση στυλ ηγεσίας
• Ανάπτυξη ικανοτήτων και συμπεριφορών

παρακίνησης

Στόχοι workshop
Να δοθεί το έναυσμα για δημιουργική παράθεση ιδεών
σε σχέση με ένα ευρύτερο θέμα επιλογής σας και να
προσδιοριστούν αρχικά οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
που αντιμετωπίζει η ομάδα σε σχέση με το θέμα αυτό.
Εν συνεχεία, μέσα από τη διερεύνηση του πλέγματος
παραγόντων που αλληλεπιδρούν με την ομάδα, να
εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια δράσης.

Στο τέλος του workshop, η ομάδα θα έχει αποτιμήσει
ενδεχόμενα ρίσκα και θα έχει προσδιορίσει βασικές
κατευθυντήριες αρχές δράσης για την επίτευξη των
στόχων της. 

Εργαστήρια Κατευθυντήριων Αρχών Δράσης
/ Guiding Principles Workshops
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Μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση
των LEGO, οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τα τρισδιάστατα
μοντέλα «μεταφορικά» ώστε μέσα από αυτά να
«αφηγηθούν» ιστορίες για τις σύνθετες ιδέες που τα
μοντέλα τους αντιπροσωπεύουν, επιτυγχάνοντας τους
στόχους τους μέσα από τα ακόλουθα βήματα: 

•   Δημιουργούν ατομικά μοντέλα που απεικονίζουν τη
στάση/αντίληψη του κάθε συμμετέχοντα για το θέμα.

• Συνθέτουν ένα ενιαίο μοντέλο που απεικονίζει με τρόπο
κατανοητό για τους πάντες την κοινή αντίληψη των
συμμετεχόντων για το θέμα. 

• Εντοπίζουν το πλέγμα εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων που επιδρούν στο ομαδικό μοντέλο.

• Δημιουργούν εναλλακτικά σενάρια αναφορικά με
αλλαγές στη δυναμική των παραγόντων που έχουν
προσδιοριστεί. 

• Επιλέγουν και εξετάζουν σε βάθος τα κυριότερα σενάρια
και προσδιορίζουν ενέργειες που θα αυξήσουν τη θετική
τους επίδραση ή θα μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο
στο υπό συζήτηση θέμα.

• Καταγράφουν τις κατευθυντήριες αρχές δράσης της
ομάδας για ενίσχυση των αποτελεσμάτων (simple
guiding principles) 

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

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα


