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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν 
την  ανάγκη  να  προσαρμόζονται  στη 
διαχείριση  των  στυλ  ηγεσίας  τους  σε  σχέση 
με  τους  συνεργάτες  τους  και  τις  ανάγκες 
τους

 Κινητοποιεί  τους  συμμετέχοντες  να   
 αναγνωρίσουν το δικό τους στυλ ηγεσίας και
 τις επιπτώσεις  του  στη  διαχείριση  των 
 εργαζομένων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο

ΣΤΟΧΟΙ
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Η  Εξατομικευμένη  Ηγεσία  είναι  ενα  πρόγραμμα  που  τοποθετεί  τους συμμετέχοντες σε 
πραγματικές καταστάσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναλύσουν τον εαυτό τους και να 
τελειοποιήσουν το δικό τους στυλ ηγεσίας με βάση την εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο πριν από
την  έναρξη  του  προγράμματος  εκπαίδευσης,  όπως  το ίδιο θα έχουν 
κάνει  και  πέντε  ακόμη  stakeholders  (υφιστάμενοι,  συνεργάτες, 
προϊστάμενος).       
Η  εξατομικευμένη  ανατροφοδότηση  απο τα  ερωτηματολόγια,  μαζί με 
τον  αυτο-συλλογισμό  και  την  μελέτη  υφιστάμενων  case  studies,  θα

     επιπτώσεις τους
•  Σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης, προσαρμοσμένο στην ατομική           
    τους κατάσταση

 βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να:
•  Εργαστούν στην έννοια της Εξατομικευμένης Ηγεσίας
•  Κατανοήσουν καλύτερα το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας τους 
•  Δοκιμάσουν  διαφορετικά  στυλ  ηγεσίας  και  να  "νιώσουν" τις      

Εξατομικευμένη 
Ηγεσία 

Τελειοποιήστε 
το δικό σας 

Στυλ Ηγεσίας 

Το  εργαστήρι  Εξατομικευμένης  Ηγεσίας  αποτελεί  τη 
συνέχεια  της  μεθοδολογίας  που  αποκτήθηκε  κατά  τη 
διάρκεια  του  εργαστηρίου  Dynargetic  People 
Management. Οι  συμμετέχοντες  θα  κληθούν  να  
βελτιώσουν  τις  ηγετικές  τους  δεξιότητες  και  να  
εργαστούν στην ικανότητα  προσαρμογής  του  προφίλ  
ηγεσίας  τους  σε  διάφορες  καταστάσεις.  Θα  
κατανοήσουν  το  κύριο  στυλ  ηγεσίας  τους  και  θα  το 
βελτιώσουν,  ενώ  την  ίδια  στιγμή,  θα  μάθουν  να  
αποφεύγουν  τόσο  την  έλλειψη  ηγεσίας (υπο-ηγεσία)  
όσο και τον μέγιστο βαθμό ηγεσίας (υπερ-ηγεσία).

Συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινής 
εταιρικής ηγετικής κουλτούρας 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1η Ενότητα   

Η έννοια της Ηγεσίας

2η Ενότητα 
Τα Στυλ Ηγεσίας 

3η Ενότητα 
Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση

4η Ενότητα 
Επικεφαλής μιας Ομάδας

Ο Μάνατζερ ως Συντονιστής: Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση*
•   

Οι μεταβλητές που 
επηρεάζουν την ηγεσία

Τα Στυλ Ηγεσίας 
•  Η έννοια του στυλ ηγεσίας

Ο καθορισμός του επιπέδου 
ετοιμότητας ενός εργαζόμενου για μια 
συγκεκριμένη εργασία

Πώς να διασφαλιστεί  η  ισορροπία μεταξύ 
της κατευθυντήριας και της συμμετοχικής 
προσέγγισης.

Προετοιμασία ενός πλάνου δράσης

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

ΣΧΕΤΙΚΑ

 αναλύονται  και  χρησιμοποιούνται  προκειμένου  να προσδιορίσουν  το προφίλ  ηγεσίας  του  κάθε  συμμετέχοντα.

Ανατροφοδότηση στην 
διαχείριση/παρακίνηση της ομάδας

Η έννοια της Ηγεσίας
•  Ηγεσία και διαχείριση

Βελτίωση της χρήσης των στυλ 
ηγεσίας

Πριν  από  το  πρόγραμμα,  οι  συμμετέχοντες  θα  κληθούν  να  συμπληρώσουν  ένα  ερωτηματολόγιο:  «Η  δική  σας  Ανάλυση».  Επιπλέον,  πέντε

Η Εξατομικευμένη Ηγεσία είναι ενα πρόγραμμα 3 ημερών (2+1), αποτελούμενο απο 4 ενότητες. 
Το μέγεθος της ομάδας περιορίζεται σε 8 συμμετέχοντες.

Καθογηγώντας μια Ομάδα   
•   

από  τους  υπαλλήλους , του  κάθε  συμμετέχοντα,  θα  κληθούν  να  συμπληρώσουν  ένα  ερωτηματολόγιο: «Ανάλυση  του/της».  Οι  απαντήσεις

 Ποιότητα: Τα εργαστήριά μας αξιολογούνται με 3 στα 4 και άνω

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

 Σταθερότητα Συμβούλων: Το 75% των συμβούλων μας μένουν μαζί μας για περισσότερα απο 5 χρόνια

 Διεθνής Προσέγγιση: Η Dynargie έχει αναπτυχθεί σε 4 ηπείρους, 14 ζώνες ώρας και 11 γλώσσες

Η Dynargie είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα management και εκπαίδευσης, εξειδικευμένη στην
άσκηση επιρροής και στη διαχείριση της θετικής αλλαγής τόσα στα άτομα όσο και στους οργανισμούς. Ιδρύθηκε στην
Ελβετία  το 1982 και  δραστηριοποιείται  σε  πάνω  απο  10  χώρες  σε  11  διαφορετικές  γλώσσες  και  διαφορετικές 
κουλτούρες. Μέσα  από  τις  μοναδικές  της  μεθόδους  εκπαίδευσης  και  συμβουλευτικής,  οι  οποίες  παρέχονται
από μια διεπιστημονική  ομάδα  συμβούλων,  βοηθά  στο  μετασχηματισμό  της  διαφορετικότητας  σε  αρμονία  και  
κάνει  τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.

•  Πώς να τα χρησιμοποιήσεις σωστά
•   

προσαρμοσμένο  στην  κατάσταση 
του  κάθε  συμμετέχοντα  και  των 
συνομιλητών 

Προσδιορισμός  των  κύριων  στυλ 
ηγεσίας και του στυλ καταλληλότητας
του κάθε συμμετέχοντα

Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας: πότε 
και πώς να τα χρησιμοποιήσεις σε 
ομαδικές περιπτώσεις

www.dynargie.gr


