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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ MOOD EXPLOSION; 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ;
 εσάς).

Η Mood Explosion είναι μία εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων του Ομίλου Mood. 
Το  πόσο  καλά  αντιδράτε  στις  δραστηριότητές  σας,  συχνά  δείχνει  την 
ικανότητά  σας  να  λειτουργείτε  υπό  πίεση,  καθώς  και  την  ικανότητά  σας  να  
χειρίζεστε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
Η επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον είναι  απαραίτητη.  Επομένως,  η  πρόσβαση στο 
Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κινητά, οι αγορές on-line ... είναι μερικά από 
τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας.
Η  διοίκηση  στη  Mood  Explosion  θα  επιβλέπει  την  απόδοσή  σας,  παρέχοντάς  
σας  κάποιες  καταστάσεις  για  να  φέρετε  εις  πέρας  και  παρακολουθώντας  τις  
εκθέσεις  απόδοσης.  Ο  Mindpal  θα είναι  πάντα δίπλα σας,  θα  είναι  η  συνείδησή σας 
για να σας βοηθά να σκεφτείτε εναλλακτικές και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις...

Πόσο καλές είναι οι 
δεξιότητες διαχείρισης 

της ομάδας σας;

 με το προφίλ κάθε μέλους της ομάδας.

Το  Mood  Explosion  είναι  ένας  διαδικτυακός  προσομοιωτής  με  τον  οποίο  θα  έχετε  την 
ευκαιρία να εφαρμόσετε  τα  εργαλεία  ηγεσίας  που  έχετε  διδαχθεί,  να  δοκιμάσετε  τον  
αντίκτυπό  τους  σε διάφορους δείκτες και να προσαρμόσετε την προσέγγισή σας ανάλογα

Έχετε προσληφθεί για μία τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο ως εκτελεστικός διευθυντής και θα καθοδηγήσετε 
ΤΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΕ; 
μια ομάδα  7  ατόμων.  Οι  αποφάσεις  σας  θα  αξιολογηθούν  μέσω  3  δεικτών,  οι  οποίοι  είναι  κρίσιμοι για
τη Διοίκηση:
     o Παρακίνηση Ομάδας
     o Απόδοση Ομάδας
     o Συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό
Θα είστε σε θέση να βιώσετε, σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με ρεαλιστικά αποτελέσματα, τις συνέπειες της 
δραστηριοποίησής σας στον νέο ρόλο.
Θα χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις σε καταστάσεις αντίδρασης (στις οποίες η ομάδα σας αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία να θέσει το ζήτημα) και σε καταστάσεις πρόληψης (στις οποίες η πρωτοβουλία προέρχεται από

Η  ομάδα  σας  είναι  μία  ομάδα  7  ατόμων  με  πολύ 
διαφορετικά προφίλ. 
Αυτό που ήδη γνωρίζετε – όνομα | ηλικία | θέση:
     o   Λάρυ | 47 ετών | Marketing Manager
     o Ρουθ | 35 ετών | Senior Producer
     o Στηβ | 30 ετών| Senior Producer
     o Πατ | 27 ετών | Account Executive
     o Έλεν | 39 ετών | Senior Financial
     o Βινς | 35 ετών | Account Executive
     o Νικ | 32 ετών | Sales and New Business



Διάρκεια εργαστηρίου :
Δύο εκδοχές: μισή ημέρα ή μία ημέρα εργαστηρίου. Έως 12 συμμετέχοντες (3 ανά υποομάδα; 1 υπολογιστής 
ανά υποοομάδα)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

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

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

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

ΣΧΕΤΙΚΑ

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον 5 ετή εμπειρία

Αυτό που δε γνωρίζετε ακόμα: 
Ποιός είναι Ποιός; 
Τι εμπειρία έχει ο καθένας; 
Τι αναμένεται από τον καθένα;
Τι τους παρακινεί; 
Ποιά είναι η δυναμική τους;...
Τι έχετε ακούσει:
 Ότι οι τελευταίοι διευθυντές που είχαν προσληφθεί δεν έμειναν 
πολύ καιρό στη θέση τους...

Θα  είστε  σε  θέση  να  πειραματιστείτε  και  να  εξάγετε  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  απόδοσή  σας  και  τις 
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ομάδας.
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  θα  είστε  σε  θέση  να  "σταματήσετε"  για να  "σκεφτείτε",  και  να  μελετήσετε  
τον αντίκτυπο στους διάφορους δείκτες.
Κάθε  ομάδα  θα  έχει  ένα  Learning Journal για  να  προωθεί  συνειδητές  αποφάσεις  και  σχέδια  εκούσιας 
δράσης. Έχετε 3 μήνες  για να δοκιμάσετε τις  ικανότητές σας στην  ηγεσία και τη  διαχείριση ομάδας  -  στο  
τέλος  κάθε  μήνα  θα  λάβετε  μία  λεπτομερή  αναφορά  για  την  απόδοσή  σας.  Δεν  μπορείτε  να  
αλλάξετε  προηγούμενες  αποφάσεις  αλλά  μπορείτε  να  μάθετε  να  κάνετε  τα  πράγματα  με  διαφορετικό 
τρόπο στο μέλλον.
Αυτό το εργαστήριο επιτρέπει:
o  Την προώθηση ενημέρωσης/ αφύπνισης στο θέμα της διαχείρισης ομάδας - κύριος στόχος: η παροχή ενός 
πλαισίου πειραματισμού και προβληματισμού.
o Την  εδραίωση  της  μάθησης  από  προηγούμενα  προγράμματα  ευθυγραμμισμένα  με  το  θέμα  της  
διαχείρισης  ομάδας  –  κύριος  στόχος:  επικέντρωση  στην  εφαρμογή  της  γνώσης  στο  πλαίσιο  του  
ανταγωνισμού  για  την  αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου.
o  Τη μεταφορά της γνώσης στη δική σας ομάδα: που θα πρέπει να επικεντρωθείτε; 

www.dynargie.gr

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

ΑΝΤIΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:


