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Πραγματοποιείται: 
Για ομάδες των 8 συμμετεχόντων

Προτεινόμενη διάρκεια:
12 έως 18 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 δημιουργηθεί ένα «pool» ιδεών σε σχέση με ένα
ευρύτερο θέμα επιλογής σας και να προσδιοριστούν
αρχικά οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετω -
πίζει η ομάδα σε σχέση με το θέμα αυτό. Εν συνεχεία,
μέσα από τη σύνθεση του πλέγματος παραγόντων που
αλληλεπιδρούν με την ομάδα, να εξεταστούν
εναλλακτικά σενάρια δράσης και να αποτιμηθούν
ενδεχόμενα ρίσκα. 

Αξιοποιώντας μια πλατφόρμα τεχνικών και εργαλείων
ανάλυσης αποφάσεων που  λειτουργούν συνδυαστικά
με τη μεθοδολογία StrategicPlay®, η ομάδα θα επιτύχει
να μετατρέψει τις αρχικές τις ιδέες σε συγκεκριμένα
πλάνα δράσης.

AAAημιουργία, Ανάπτυξη
και Διαχείριση Ομάδων
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Μέσα από τη συνδυαστική χρήση εργαλείων ενίσχυσης
δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης, οι συμμετέχοντες
ωθούνται σε συνεχή και γόνιμη αλληλεπίδραση,
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.

• Διερευνούν εναλλακτικές κατευθύνσεις δράσης και τις
απεικονίζουν μέσα από «δέντρα αποφάσεων». 

• Προσδιορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια αποτίμησης των
ενεργειών και επιλέγουν τις αποδοτικότερες για την
ομάδα. 

• Προσδιορίζουν ενέργειες που θα αυξήσουν τις
προοπτικές για θετική έκβαση των ενεργειών που έχουν
επιλεγεί ή αντίστοιχα να μειώσουν τον αρνητικό τους
αντίκτυπο.

• Καταγράφουν απλά και συνοπτικά πλάνα δράσης για
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

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

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα


