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Πραγματοποιείται: 
Για ομάδες των 8 συμμετεχόντων

Προτεινόμενη διάρκεια:
8 έως 10 ώρες

Στόχοι workshop
Οι αλλαγές που βιώνουμε τα τελευταία έτη σε
εργασιακό ή και προσωπικό επίπεδο, φαίνεται να
αυξάνονται σε συχνότητα και κλίμακα. Όλο και
περισσότερα στελέχη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη
διαχείριση του άγχους με δημιουργικό τρόπο,
ανακυκλώνοντας αρνητικά συναισθήματα στο
εργασιακό περιβάλλον, παρεμποδίζοντας έτσι τις
προσπάθειες και τα αποτελέσματα των ομάδων που
συμμετέχουν. 

Σε αυτό το workshop, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν
τα συναισθήματα που προκαλούν οι πιέσεις, καθώς και
τις ιδέες και δράσεις που σχετίζονται με αυτά.
Ανταλλάσσοντας πληροφόρηση με δημιουργικό τρόπο,
προσδιορίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
αντιμετωπίζουν ως ομάδα, διερευνούν το πλέγμα
παραγόντων που επιδρούν στις ενέργειες της ομάδας
τους και τελικά επιλέγουν νέες οδούς για τη διαχείρισή
τους.

Εργαστήριο Ομαδικής Ανοχής στην Πίεση
/ Team Stress Tolerance Workshop
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Μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση
των LEGO, οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τα τρισδιάστατα
μοντέλα μεταφορικά, ανταλλάσσοντας πληροφόρηση και
ιδέες διαχείρισης των πιέσεων που βιώνουν καθημερινά,
σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Η αύξηση της ανοχής στην πίεση σε επίπεδο ομάδας,
επιτυγχάνεται με γόνιμο και διασκεδαστικό τρόπο μέσα
από τα ακόλουθα βήματα: 

•   Δημιουργούν ατομικά μοντέλα που απεικονίζουν τον
τρόπο που ο καθένας βιώνει το στρες σήμερα, καθώς
και τις επιπτώσεις που έχει στην εργασία του και σ’ αυτή
των συναδέλφων του 

• Συνθέτουν ένα ενιαίο μοντέλο, που απεικονίζει με
γλαφυρό και κατανοητό τρόπο την αντίληψη της ομάδας
για το θέμα  

• Εντοπίζουν και δημιουργούν το πλέγμα εσωτερικών και
εξωτερικών παραγόντων που προκαλούν και
επηρεάζουν το στρες που βιώνει η ομάδα     

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

• Προσδιορίζουν τις ενέργειες που θα αυξήσουν τον
έλεγχο της ομάδας στη διαχείριση του έργου της ή
αντίστοιχα που θα μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο
εξωτερικών πιέσεων 

• Καταγράφουν τις κατευθυντήριες αρχές δράσης της
ομάδας για συνεχή εστίαση και ενίσχυση των
προσπαθειών της! 
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