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Στο τέλος του προγράμματος 
θα: 

 

 έχετε μάθει έναν εύκολο τρόπο 
για να  προσεγγίζετε και να 
συνεργάζεστε με τους άλλους 
καλύτερα 

 

 κατανοήσετε τις αιτίες της  
διαφορετικότητας των άλλων  
ώστε να δικαιολογήσετε  
συμπεριφορές που σήμερα 
σας «ξενίζουν» 

 

 μπορείτε να αντιμετωπίζετε 
καταστάσεις που μέχρι 
σήμερα, δυσκολεύεστε να 
αντιμετωπίσετε  

 

 μάθετε πιο είναι το ιδανικό 
περιβάλλον και συνθήκες για 
να  αξιοποιήσετε το ταλέντο 
σας και να αποδώσετε στο 
μέγιστο των δυνατοτήτων σας 

 

  διαμορφώσετε ένα σχέδιο 
προσωπικής ανάπτυξης που 
να ταιριάζει απόλυτα στη δική 
σας ξεχωριστή 
προσωπικότητα   

  

 Έχετε ανακαλύψει τον πιο  
αποτελεσματικό δρόμο για 
προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη δική σας και των 
μελών της ομάδας σας 

Γενικά: 
 
Το Πρόγραμμα βασίζεται στη εργασία 
του Ελβετού Ψυχολόγου Carl Jung, και 
ιδιαίτερα στην θεώρηση του ότι όλες οι 
αλλαγές ξεκινούν από μέσα μας. 
 
Με βάση αυτή την αρχή, το πρόγραμμα 
αποτελεί ένα ταξίδι αυτογνωσίας και 
παράλληλα εξερεύνησης της  
συμπεριφοράς των άλλων. 
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 
απευθύνεται  σε όλους όσους 
επιθυμούν να διαμορφώσουν πιο 
αποτελεσματικές επαγγελματικές και 
προσωπικές σχέσεις.   
 
Να κατανοήσουν τους λόγους που οι 
άλλοι συμπεριφέρονται με τον τρόπο 
που συμπεριφέρονται – ιδιαίτερα 
αυτοί που δεν τους μοιάζουν  – και να 
μάθουν πως θα προσαρμόσουν 
ανάλογα την δική τους συμπεριφορά.  
 
Περιεχόμενο του Προγράμματος 
 
 Η Δύναμη της Αντίληψης 

 Οι Χρωματικές Ενέργειες της 
Insights 

 Τα δυνατά σημεία και αδυναμίες των 
Χρωματικών Ενεργειών 

 Οι Προτιμήσεις κατά Jung 

 Οι 8 Τύποι του Discovery 

 Οι 72 Επιμέρους Τύποι 

 Η Προσωπική Έκθεση Discovery 
της Insights 

 Δουλεύοντας με την Προσωπική 
Έκθεση:  
o Προσωπικό Στυλ 
o Σχέσεις με τους Άλλους 
o Λήψη Αποφάσεων 
o Τα Χρωματικά Διαγράμματα και 

η ερμηνεία τους 
o Πιθανά «Τυφλά» Σημεία 
o Αποτελεσματική Επικοινωνία 
oo  Φραγμοί στην Αποτελεσματική 

Επικοινωνία  

o Η αξία μου για την ομάδα  
o Υποδείξεις για Ανάπτυξη 

 Αναγνωρίζοντας το Στυλ των άλλων 

 Προσαρμογή στο Στυλ των άλλων 

 Πρόγραμμα Δράσης και τα Κλειδιά 
της Επιτυχίας 

 
Μεθοδολογία 
 
Το πρόγραμμα μας της Προσωπικής 
Αποδοτικότητας & Επικοινωνίας 
υποστηρίζεται από ένα πρωτοποριακό 
μαθησιακό σύστημα: το Discovery, το 
οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις μας και 
να εκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας. 
 
Η χρήση τεσσάρων χρωματικών 
ενεργειών – Φλογερού Κόκκινου, 
Ηλιόλουστου Κίτρινου, Γήινου 
Πράσινου και Δροσερού Γαλάζιου – 
δημιουργεί μια κοινή γλώσσα και 
πλαίσιο αναφοράς πάνω στα οποία οι 
συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν 
τις σχέσεις τους με τους άλλους. 
 
Χρησιμοποιώντας την Προσωπική 
Έκθεση Discovery, η οποία εκδίδεται 
μετά από τη συμπλήρωση σχετικού 
ερωτηματολογίου, το πρόγραμμα 
βοηθά κάθε συμμετέχοντα να 
καταλάβει καλύτερα την 
προσωπικότητά του, να αναγνωρίζει 
άλλους τύπους προσωπικότητας και να 
προσαρμόζεται σε διαφορετικές 
ανάγκες επικοινωνίας.   
 
Το πρόγραμμα διεξάγεται από  
Πιστοποιημένους Εισηγητές- Insights 
Accredited Practitioners. 
…………………………………………….. 
“A very informative, revealing and 
practical seminar that every 
professional should attend!!” 
 
Ειρήνη Φαφούτη 
Conference Sales & Subscriptions 
Department Manager 
Boussias Communications 
  


