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Ομαδική Αποδοτικότητα
Σε ποιους απευθύνεται

Στο τέλος του προγράμματος
θα:
• γνωρίζετε τον τρόπο με τον
οποίο θα μπορείτε να
επικοινωνήσετε με όλα τα
μέλη της ομάδας σας πιο
αποτελεσματικά
• αναγνωρίσετε τα δικά σας
δυνατά σημεία αλλά και τα
δυνατά σημεία των
συνεργατών σας
• αναγνωρίσετε τις αδυναμίες
και ελλείψεις της ομάδας και
θα μάθετε τρόπους να τις
αντιμετωπίσετε
• μπορείτε να διαμορφώσετε
μια ομαδική κουλτούρα που
θα στηρίζεται στην
συνεννόηση, εμπιστοσύνη
και στην εστίαση στον κοινό
στόχο

Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα
απευθύνεται σε όλα τα μέλη μιας
εταιρικής μονάδας που επιθυμούν
να δουν την ομάδα τους να είναι
πιο αποτελεσματική και να
λειτουργεί σε ένα κλίμα συνεργασίας
και δημιουργικότητας.

Περιεχόμενο του
Προγράμματος
• Εισαγωγή – πώς βλέπουμε την
ομάδα μας
• Ορισμός – κοινό Όραμα και
Στόχος.
• Από το Α ως το Ω – τι κάνει
αποδοτική μια ομάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχία του προγράμματος είναι η
ύπαρξη κοινού οράματος, στόχων
και ο προσδιορισμός της
επιθυμητής κουλτούρας
λειτουργίας της ομάδας. Για το
λόγο αυτόν προηγείται του
προγράμματος συζήτηση με τον
υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους των
ομάδων που συμμετέχουν.
Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται το
σύστημα των Χρωματικών
Ενεργειών της Insights σε
συνδυασμό με ασκήσεις και
ερωτηματολόγια, για:
•

• Ο ρόλος της αντίληψης στις
διαπροσωπικές σχέσεις.

την κατανόηση της δυναμικής
μεταξύ των μελών της ομάδας

•

• Γνωριμία με το σύστημα
Discovery και τις Χρωματικές
Ενέργειες της Insights.

την αναγνώριση της
ισχύουσας κουλτούρας και

•

την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας.

• Αναγνώριση της αξίας που
προσφέρει το κάθε μέλος καθώς
και των σημείων βελτίωσης προς
κοινό όφελος.
• Προσωπικές προτιμήσεις και
στρατηγικές επικοινωνίας μεταξύ
των μελών της ομάδας.
• Η σημερινή κουλτούρα της
ομάδας μου – η επιθυμητή
κουλτούρα – προτάσεις για την
αλλαγή.
• Virtual Teams προκλήσεις και
αντιμετώπιση.
• Μοντέλο ομαδικής
αποτελεσματικότητας της Insights
– τα 32 χαρακτηριστικά.
• Αξιολόγηση του σημερινού
επιπέδου αποτελεσματικότητας,
αναγνώριση σημείων βελτίωσης
και διαμόρφωση ατομικού και
ομαδικού σχεδίου δράσης.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα
θα έχει διαμορφωθεί προσωπικό
για κάθε συμμετέχοντα αλλά και
ομαδικό πρόγραμμα δράσης με
στόχο την αντιμετώπιση
αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί,
την πιθανή αλλαγή κουλτούρας και
τη βελτίωση της συνολικής
αποδοτικότητας σύμφωνα με την
αξιολόγηση που οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες έχουν κάνει.
Η υλοποίηση γίνεται από
πιστοποιημένους εισηγητέςInsights Accredited Practitioners.
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