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Κοιτάω ψηλά –  Επαγγελματική ανάπτυξη 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 
• έχετε ακούσει τεχνικές για 

να αυξήσετε την 
αυτοεκτίμησή σας και να 
βελτιώσετε την προσωπική 
σας εικόνα στο περιβάλλον 
εργασίας σας 

• έχετε γνωρίσει ένα 
δομημένο τρόπο για αυτο-
αξιολόγησή σας και μία  
αποτελεσματική μέθοδο για 
να αναζητάτε 
εποικοδομητικό feedback  

• μπορείτε ενεργά να 
αναζητήσετε εκείνες τις 
ευκαιρίες που θα σας 
βοηθήσουν στη θετική 
εξέλιξη της καριέρας σας 

• μπορείτε να αναγνωρίσετε 
ευκαιρίες, όταν 
παρουσιάζονται, και να τις 
εκμεταλλεύεστε για να 
βελτιώσετε τη θέση σας, τις 
δεξιότητές σας ή τις 
μελλοντικές προοπτικές 

Γενικά: 

Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
ανθρώπους που φέρνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό στη δουλειά, και που 
προσπαθούν να είναι αυτοί που θα 
κάνουν τη διαφορά.  

Ένα πράγμα όμως που περιορίζει την 
ανάπτυξη των πολλών εργαζομένων, 
και συχνά την ικανοποίηση στην 
εργασία τους, είναι ότι δεν ονειρεύονται. 
Προτιμούν να λειτουργούν σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον σταθερότητας. Για 
πολλούς λόγους – έλλειψη φιλοδοξίας, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβος – δεν 
πιστεύουν ότι μπορούν να ανελιχθούν 
και να πετύχουν περισσότερα. 

Η επιχείρηση  θέλει να έχει στο 
δυναμικό της εργαζόμενους που θέλουν 
να αναπτυχθούν, που πιστεύουν στις 
δυνατότητές τους, που αναζητούν 
προκλήσεις, που έχουν στόχους και 
επιδιώκουν την υλοποίηση τους. Θέλει 
να έχει ευχαριστημένους εργαζόμενους 
γιατί έτσι θα αναπτυχθεί και η ίδια η 
επιχείρηση.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Ο εργαζόμενος θα αναπτυχθεί αν: 

• Πιστεύει στον εαυτό του. 

• Οραματίζεται. 

• Θέτει φιλόδοξους στόχους. 

• Ελαχιστοποιεί τους 
περιορισμούς που ο ίδιος βάζει 
στον εαυτό του. 

• Αυτό-αξιολογείται τακτικά. 

 

 

• Αναζητά το εποικοδομητικό 
feedback. 

• Παίρνει πρωτοβουλίες 

• Φροντίζει για την προσωπική 
και επαγγελματική του 
ανάπτυξη. 

• Συναναστρέφεται με 
ανθρώπους που εκτιμάει.  

 

Μεθοδολογία 

Σκοπός του προγράμματος είναι 
να δώσει εργαλεία για να 
βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στην 
προσωπική και επαγγελματική 
τους εξέλιξη.  

Τα videos με σκηνές από ανάλογες 
περιπτώσεις, που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, 
χρησιμοποιούνται για να 
προκαλέσουν συζητήσεις πάνω σε 
αντίστοιχες εμπειρίες των 
συμμετεχόντων. 

Η ενεργή συμμετοχή είναι 
απαραίτητη για την ανταλλαγή 
εμπειριών και αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την 
εκμάθηση δεξιοτήτων και την 
αλλαγή συμπεριφορών. 

Μέσα από τη συμμετοχή, θα 
ενισχυθεί η ομαδικότητα και θα 
βελτιωθεί το επίπεδο επικοινωνίας 
μεταξύ των συναδέλφων. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται, από  
πιστοποιημένους εισηγητές του 
Service Quality Institute. 

 

http://www.sta.com.gr/

