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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 
υπόλοιπων μελών της 
ομάδας  

 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 στο κοινό 
στόχο  

 
 μπορείτε να υλοποιήσετε 

ευκολότερα τους 
προσωπικούς σας 
στόχους χρησιμοποιώντας 
τη δύναμη της ομάδας 

  

Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 
απευθύνεται σε όλα τα μέλη μιας 
εταιρικής μονάδας που επιθυμούν να  
δουν την ομάδα τους να είναι πιο 
αποτελεσματική. Θέλουν να δουν την 
ομάδα τους να λειτουργεί σε ένα κλίμα 
συνεργασίας, δημιουργικότητας, 
μεθοδικά και μέσω της υλοποίησης των 
κοινών στόχων να δουν να υλοποιούνται 
ταυτόχρονα και οι προσωπικοί στόχοι 
του κάθε μέλους της ομάδας. 
 
Περιεχόμενο του Προγράμματος 
 
 Εισαγωγή – Ορισμός της Ομάδας – 

Κοινό Όραμα και Στόχος 
 Τι κάνει αποδοτική μια Ομάδα – από 

το Α ως το Ω 

 Ο ρόλος της Αντίληψης στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 

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

 Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες 
των Χρωματικών Ενεργειών. 

 Κατανοώντας την δυναμική μεταξύ 
των μελών της Ομάδας μου 

 Αποτελεσματική Επικοινωνία 
 Στρατηγικές επικοινωνίας μεταξύ των 

μελών της Ομάδας. 
 Η σημερινή κουλτούρα της Ομάδας 

μου 
 Κυρίαρχη Χρωματική Ενέργεια της 

Ομάδας μου 
 Δυναμική της Ομάδας σε μια «καλή» 

και μια «κακή» μέρα 
 Μοντέλο ομαδικής 

αποτελεσματικότητας της Insights 
 Προσωπικές προτιμήσεις σχετικά με 

την λειτουργία της ομάδας 
 Τα 32 χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής Ομάδας με βάση το 
μοντέλο της Insights. 

 Αναγνωρίζοντας τις ικανότητες των 
μελών της ομάδας μου  

 Virtual Teams 
 Αξιολόγηση του σημερινού επιπέδου 

αποτελεσματικότητας της Ομάδας. 

 Το επιθυμητό επίπεδο 
αποτελεσματικότητας της 
Ομάδας. 

 Διαμόρφωση ατομικού και 
ομαδικού σχεδίου δράσης. 

 
Μεθοδολογία 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία του προγράμματος είναι η 
ύπαρξη κοινού οράματος – στόχου 
για την ομάδα. Για το λόγο αυτό 
προηγείται του προγράμματος 
συζήτηση με τον υπεύθυνο ή τους 
υπεύθυνους των ομάδων που 
συμμετέχουν, με σκοπό τον 
προσδιορισμό αυτών των κοινών 
στόχων. 
 
Μέσα από ερωτηματολόγια που 
προηγούνται της εκπαίδευσης αλλά 
και κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες 
συνειδητοποιούν την αξία τους στην 
ομάδα, την δυναμική που υπάρχει 
μεταξύ των μελών της ομάδας 
καθώς και την κουλτούρα της 
ομάδας. 
 
Οι ασκήσεις και τα παιξίματα ρόλων 
βοηθούν τους συμμετέχοντες να 
εξασκηθούν στις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να γίνει η ομάδα πιο 
αποτελεσματική.  
 
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 
διαμορφώνεται για τον κάθε 
συμμετέχοντα προσωπικό 
πρόγραμμα δράσης με στόχο την 
βελτίωση των αδυναμιών που έχουν 
εντοπιστεί, έτσι ώστε να επιτευχθούν 
οι ομαδικοί αλλά και οι προσωπικοί 
στόχοι.  
 
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν 
πλήρεις σημειώσεις του σεμιναρίου 
σε ηλεκτρονική μορφή. Η υλοποίηση 
δε,  γίνεται  από δυο  
Πιστοποιημένους Εισηγητές- 
Insights Accredited Practitioners. 

 


