
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

www.sta.com.gr 
   

 

 

 

 

 

STA-Spiros Trivolis & Associates Ltd, Consultants, Trainers, Coaches 
  

Service Quality Institute        Develor International        Insights learning & Development                                                                                                                                                                             

 
 

Engagement – Κερδίζοντας την 

αφοσίωση της ομάδας μου 

 

 

 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 

• έχετε προσδιορίσει τις 
αρχές  και αξίες που εσείς 
επιθυμείτε να ορίζουν τη 
λειτουργία της οργάνωσής 
σας   

• έχετε αναγνωρίσει το δικό 
σας στυλ ηγεσίας και το 
πώς αυτό μπορεί να 
επηρεάσει τις σχέσεις σας 
με τους συνεργάτες σας 

• μπορείτε να διαμορφώσετε 
ένα όραμα που θα εμπνέει 
όλη την ομάδα σας 

• γνωρίσετε πώς θα κάνετε 
τους εργαζόμενους να είναι 
όχι απλά ικανοποιημένοι με 
την εργασία τους αλλά να 
είναι αφοσιωμένοι και να 
νοιάζονται για τη δουλειά 
τους και την επιχείρηση 

 

 

Η Φιλοσοφία 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν 
να δουλεύουν. Θέλουν να 
αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια 
ομάδα και ότι προσφέρουν. Είναι 
στην ανθρώπινη φύση. Η δεξιότητα 
που χρειάζεται ένας ηγέτης είναι να 
αξιοποιήσει αυτήν την επιθυμία και 
να διαμορφώσει τις κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας όπου ο κάθε 
εργαζόμενος θα θέλει να προσφέρει 
το κάτι παραπάνω σε ό,τι κάνει. 

Ξεκινώντας από την κατανόηση του 
προσωπικού τους στυλ ηγεσίας, τη 
διαμόρφωση οράματος και αρχών 
λειτουργίας και την ξεκάθαρη 
επικοινωνία για το τι απαιτείται , 
είναι το πρώτο βήμα.  Στη συνέχεια 
προσφέροντας feedback, 
κατεύθυνση, κατανοώντας το τί 
παρακινεί το κάθε μέλος της ομάδας 
του και προσφέροντας την ανάλογη 
βοήθεια στην ανάπτυξη του, θα 
δημιουργήσει τελικά ένα κλίμα 
συνεχούς βελτίωσης και αφοσίωσης 
στην ομάδα και στην οργάνωση.  

Όταν ο εργαζόμενος αντιληφθεί αυτό 
το ενδιαφέρον για το άτομό του, θα 
θελήσει να προσφέρει περισσότερα, 
να στηρίξει τον ηγέτη του και να 
μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. 

Η επιχείρηση, με αυτό τον τρόπο, θα 
αξιοποιήσει ένα από τα κυριότερα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 
διαθέτει: τους ανθρώπους της.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Τα θέματα που καλύπτονται στο 
πρόγραμμα είναι σε γενικές γραμμές 
τα: 

• Ορισμός του Engagement – τι 
εννοούμε 

• Τα οφέλη – για την επιχείρηση και 
για τον εργαζόμενο 

• Προϋποθέσεις – δεξιότητες του 
ηγέτη για την υιοθέτηση  της 
κουλτούρας του engagement από 
τους εργαζόμενους  

 

• Τεχνικές και εργαλεία: 

o Ποιος είναι ο εργαζόμενός σου 
– ποια είναι τα ενδιαφέροντά 
του, οι ανησυχίες του, γιατί 
έρχεται στη δουλειά. 

o Αναγνώριση – πιάσε τον 
εργαζόμενο να κάνει κάτι καλό. 

o Ενεργή ακρόαση – άκουσε 
σωστά και υπολόγιζε την 
άποψή του. 

o Feedback – πρόσφερέ το με το 
σωστό τρόπο, τακτικά και 
εποικοδομητικά. 

o Εκπαίδευση – φρόντισε για την 
ανάπτυξη του κάθε μέλους της 
ομάδας σου. 

o Περιβάλλον εργασίας – 
ευχάριστες και υγιεινές 
συνθήκες. 

Μεθοδολογία 

Το σύστημα των χρωματικών ενεργειών 
της Insights, βοηθάει στην αναγνώριση 
του προσωπικού μας στυλ ως ηγέτη 
καθώς και την κατανόηση της 
διαφορετικής προσωπικότητας του κάθε 
μέλους της ομάδας μας. Έτσι μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη 
προσέγγιση όταν εφαρμόζουμε τις 
τεχνικές που περιγράφονται στο 
πρόγραμμα. 

Με ασκήσεις και «παιξίματα» ρόλων, οι 
συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην 
πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων  

Το πρόγραμμα διεξάγεται από 
πιστοποιημένους εισηγητές- Insights 
Accredited Practitioners. 

 

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

