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Στο τέλος του 
προγράμματος θα έχετε 
μάθει και θα μπορείτε: 
 
 να αξιολογήσετε τα 

δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες του δικού σας 
στυλ ηγεσίας και να 
σχεδιάσετε τρόπους 
βελτίωσης 

 να παρακινείτε όλα τα 
μέλη της ομάδας σας 
αποτελεσματικά 

 να προσαρμόζετε το στυλ 
ηγεσίας στο ψυχολογικό 
τύπο του κάθε μέλους της 
ομάδας σας 

 να αντιμετωπίζετε με 
επιτυχία «ευαίσθητα» 
θέματα και να λαμβάνετε 
δύσκολες αποφάσεις 

 να εκχωρείτε 
αρμοδιότητες την 
κατάλληλη στιγμή στο 
κατάλληλο πρόσωπο 

 να αναγνωρίζετε και να 
αξιοποιείτε τις ξεχωριστές 
δυνατότητες που κάθε 
μέλος της ομάδας σας 
έχει, προς κοινό όφελος 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 
απευθύνεται  στα στελέχη που 
πρόκειται να ηγηθούν ή ήδη ηγούνται 
μιας ομάδας και επιθυμούν να 
γνωρίσουν τρόπους που θα τους 
βοηθήσουν στο ρόλο τους. 
 

Περιεχόμενο του Προγράμματος 
 

 Μεγάλοι Ηγέτες και τα 
χαρακτηριστικά τους. 

 Η Ηγεσία από το Α ως το Ω -  ποιες 
είναι οι δεξιότητες του Καλού 
Ηγέτη. 

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

 Οι 4 Χρωματικές Ενέργειες στην 
Ηγεσία. 

 Τα δυνατά μου σημεία και οι 
αδυναμίες μου σαν ηγέτης και πώς 
αυτά επηρεάζουν την ομάδα μου. 

 Αποτελεσματική επικοινωνία – 
επηρεάζοντας τους άλλους. 

 Διαμόρφωση οράματος - στόχων. 
 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – πότε 

μπορεί να γίνει και πώς να γίνεται 
αποτελεσματικά.  

 Παρακίνηση – αναγνώριση των 
αναγκών του κάθε μέλους της 
ομάδας και προτάσεις για 
διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών που θα τα βοηθήσει να 
αποδώσουν καλύτερα. 

 Αποτελεσματικό Feedback  
 

Μεθοδολογία 
 

Η προσέγγιση της Insights συνδυάζει 
την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων 
ηγεσίας με την αυτογνωσία που 
αποκτούμε μέσα από τη κατανόηση των 
χρωματικών μας ενεργειών. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο 
κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να 
αναγνωρίσει το μοναδικό συνδυασμό 
χρωματικών ενεργειών που έχει μέσα 
του και σαν αποτέλεσμα τις διαφορετικές  

δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες, στο τρόπο 
που λειτουργεί ως ηγέτης. 
 
Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και 
«παιξίματα» ρόλων, οι συμμετέχοντες 
εξασκούνται στην πρακτική εφαρμογή των 
δεξιοτήτων ηγεσίας προσαρμόζοντας τις 
στους ψυχολογικούς τύπους που έχουν να 
αντιμετωπίσουν. 
  
Οι συμμετέχοντες παίρνουν πλήρεις 
σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
 
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 
διαμορφώνεται για τον κάθε συμμετέχοντα 
προσωπικό πρόγραμμα δράσης με στόχο 
την βελτίωση των αδυναμιών που έχουν 
εντοπιστεί. 
 
Το πρόγραμμα διεξάγεται από 
Πιστοποιημένους Εισηγητές- Insights 
Accredited Practitioners. 
 
…………………………………………… 
«Αν και είμαι θιασώτης της ιδέας της 
συνεχούς επιμόρφωσης ,όταν αποφάσισα να 
δηλώσω την συμμετοχή μου στο σεμινάριο 
αυτό , δεν είχα και πολλές προσδοκίες 
αναφορικά με την «γνώση» που θα έπαιρνα 
από ένα 8-ώρο σεμινάριο. 
 
Ομολογώ ότι διαψεύστηκα θετικά . Το 
γνωστικό αντικείμενο ήταν τελικά ένα μέρος 
της πρακτικής της καθημερινότητας μου , που 
εγώ το εφάρμοζα μερικώς και μάλλον 
ενστικτωδώς, κυρίως λόγω της μακρόχρονης 
εμπειρίας μου και όχι επειδή γνώριζα την 
μέθοδο που μας παρουσιάστηκε και την 
αποτελεσματικότητα της.  Χωρίς ποτέ να έχω 
συνειδητά αναγνωρίσει τους παράγοντες που 
πρέπει να λάβω υπόψη μου για να 
εφαρμόσω πρακτικές ηγεσίας, διαπίστωσα 
ότι οι πρακτικές αυτές υποστηρίζονται και 
από καλά επεξεργασμένες και  δομημένες 
θεωρίες, που αν τις εμπεδώσεις, μπορείς να 
τις εφαρμόσεις ενσυνείδητα για αυξημένη 
αποτελεσματικότητα.» 
 
Κώστας Παπαδόπουλος 
General Manager 
ABB SA 
Power Systems & Products 

 


