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Πραγματοποιείται: 
Για ομάδες των 8 συμμετεχόντων

Προτεινόμενη διάρκεια:
12 έως 16 ώρες

Στόχοι workshop
Το ερώτημα που τα διοικητικά στελέχη φαίνεται να
αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα, έχει ως εξής: «Πώς
μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο ηγεσίας που
να αντιμετωπίζει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις
σύνθετες στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού μας;». 
Η προσαρμοστικότητα έχει αναδειχθεί σήμερα σε
κρίσιμη ηγετική δεξιότητα και εμφανώς σημαίνει
διαφορετικά πράγματα για επιχειρήσεις διαφορετικών
κλάδων, τύπων διαχείρισης ή αναπτυξιακών φάσεων. 
Το εργαστήριο επιτρέπει τη δημιουργία μιας δεξαμενής
ιδεών σε σχέση με το μοτίβο ηγεσίας που αντιπροσω -
πεύει την ομάδα σήμερα και τον προσδιορισμό των
προκλήσεων και ευκαιριών που απορρέουν από αυτό.
Εξετάζοντας εναλλακτικά μοτίβα δράσεων βιωματικά
και αποτιμώντας ενδεχόμενα ρίσκα, η ομάδα σταδιακά
μορφοποιεί ένα νέο, πιο ευέλικτο ηγετικό πρόσωπο. 

Εργαστήριο Προσαρμογής Ηγετικού Μοτίβου
/ Agile Leadership Workshop 
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Μέσα από τη συνδυαστική χρήση εργαλείων ενίσχυσης
δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης, οι συμμετέχοντες
ωθούνται σε συνεχή και γόνιμη αλληλεπίδραση,
επιτυγχάνοντας τον στρατηγικό προσδιορισμό ενός πιο
«ευπροσάρμοστου» ηγετικού μοτίβου μέσα από τα
ακόλουθα βήματα: 

•   Δημιουργούν ατομικά μοντέλα που απεικονίζουν την
αντίληψη του κάθε συμμετέχοντα για το ηγετικό  προφίλ
του – και πώς αυτό επιδρά στους συνεργάτες του  

• Απεικονίζουν σε ένα ενιαίο μοντέλο τα στοιχεία ηγεσίας
που συμφωνούν ότι ενισχύουν ή περιορίζουν την
αποτελεσματικότητά της ομάδας 

• Εντοπίζουν το πλέγμα εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων που επιδρούν στο ηγετικό μοτίβο που είναι
πιο οικείο στην ομάδα   

• Δημιουργούν σενάρια αναφορικά με αλλαγές στη
δυναμική των παραγόντων που έχουν προσδιορίσει,
εξετάζοντας τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν σε
επίπεδο ηγεσίας 

• Διερευνούν τις δυνατότητες προσαρμογής του ηγετικού
μοτίβου μέσα από εναλλακτικές κατευθύνσεις και τις
απεικονίζουν δημιουργώντας  «δέντρα αποφάσεων» 

• Προσδιορίζουν τα κριτήρια αποτίμησης των
κατευθύνσεων που έχουν καταγραφεί , επιλέγοντας
τις πλέον λειτουργικές και αποδοτικές για την ομάδα  

• Προσδιορίζουν ενέργειες που θα αυξήσουν τις
προοπτικές για ένα λειτουργικότερο μοτίβο ηγεσίας 

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

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

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα
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