ΗΓΕΣΙΑ – Everyone Deserves a Great Manager
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Η FranklinCovey σας προτείνει μία νέα σειρά 90-λεπτων Webinar που απαντά στις σημερινές προκλήσεις,
τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, εστιάζοντας στον τομέα του Leadership και των Πωλήσεων. Τα
προγράμματα υλοποιούνται ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα και προσφέρονται είτε ως
αυτοτελείς ενότητες, είτε ως ένα ολοκληρωμένο ‘Ταξίδι Γνώσης’ (Impact Journey), όπου η εκπαιδευτική
ενότητα συνοδεύεται από βίντεο με case studies, συνεντεύξεις γνωστών συγγραφέων, άρθρα και προαιρετικά- υποστήριξη για την εφαρμογή στην πράξη μέσα από ατομικές συναντήσεις καθοδήγησης
διαδικτυακά.

Πώς να αναπτύξετε «ηγετική νοοτροπία» και να
βελτιώσετε την απόδοση στα πλαίσια της νέας
πραγματικότητας
Οι αντιλήψεις μας ορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο
γύρω μας και πράττουμε αναλόγως. Ποια είναι η μεθοδολογία
που διασφαλίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσω των
άλλων; Εντοπίστε τις καίριες αλλαγές αντίληψης και την
σχετική διαδικασία που θα μεγιστοποιήσει την επιτυχία και
την αποτελεσματικότητά σας ως ηγέτη και καθοδηγητή ειδικά
σε μία φάση μεγάλης αναστάτωσης και αλλαγών όπως
σήμερα.

Αποτελεσματική Ανάθεση στις σημερινές συνθήκες
Οι έρευνες δείχνουν ότι ανάμεσα στις σημαντικότερες
προτεραιότητες του leadership είναι η ανάθεση. Γνωρίστε τα
εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τους
στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την ομάδα,
αναθέστε αρμοδιότητες στα μέλη και προσφέρετε την
ενδεδειγμένη υποστήριξη.

Αναπτύξτε αποτελεσματική νοοτροπία
ανταλλαγής feedback στα πλαίσια των νέων
συνθηκών
Η διαρκής βελτίωση, ειδικά στις μέρες μας, είναι
απαραίτητη και απαιτεί να δεχόμαστε και να δίνουμε
δημιουργική ανατροφοδότηση. Οι αποτελεσματικοί
ηγέτες δημιουργούν μια κουλτούρα, όπου μέσω της
ανταλλαγής ανατροφοδότησης ενισχύουν την
αυτοπεποίθηση των μελών της ομάδας και
ταυτόχρονα βελτιώνουν τη δική τους απόδοση.

Διατήρηση Ενέργειας – Αποφυγή Burn Out
Διατηρήστε τη δική σας ενέργεια και της ομάδας σας
σε υψηλά επίπεδα εν μέσω των σημερινών αλλαγών.
Το πολυτιμότερο εργαλείο για την επίτευξη των
στόχων μας είμαστε εμείς. Πως μπορούμε να
είμαστε ανανεωμένοι και ετοιμοπόλεμοι; Αναπτύξτε
το πρόγραμμα που απαιτείται για εσάς και την
ομάδα σας.

Αναπτύξτε Κουλτούρα Συμμετοχικότητας στη νέα
πραγματικότητα
Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε το «accountability»
κάθε συνεργάτη μας, παρά τις συνθήκες που
βιώνουμε σήμερα; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα
διασφαλίσουν τη συμμετοχικότητα στην ομάδα μας
και πως αυτές υλοποιούνται; Χρησιμοποιήστε 4
συγκεκριμένες πρακτικές για να ενισχύσετε την
παρακίνηση της ομάδας σας.

Προσαρμόστε και Υλοποιήστε τη Στρατηγική
σύμφωνα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε
σήμερα
Οι νέες συνθήκες έφεραν μεγάλες προκλήσεις και η
προσαρμογή της στρατηγικής είναι πλέον όχι
αναπόφευκτη, αλλά απαραίτητη. Γνωρίστε και
υιοθετήστε ένα σύστημα υλοποίησης που θα
βοηθήσει εσάς και την ομάδα σας να εστιάσετε με
πειθαρχία σε νέους επίκαιρους στόχους και να
μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα ακόμα και στην
εξ αποστάσεως συνεργασία.

Καθοδήγηση της ομάδας εξ αποστάσεως σε
περιόδους αναταραχής
Οι καλύτεροι ηγέτες είναι εξαιρετικοί καθοδηγητές.
Αντί να υπαγορεύουν και να διορθώνουν,
αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους,
χρησιμοποιώντας τρεις σημαντικές δεξιότητες στην
καθοδήγηση: ακρόαση, διερεύνηση και αναγνώριση.
Παραμετροποιήστε και εφαρμόστε μια απλή και
αποδοτική μεθοδολογία σε βήματα που έχει
προσφέρει καταπληκτικά αποτελέσματα σε πολλά
στελέχη σε όλο το κόσμο.

Χτίστε την αποτελεσματικότητα της ομάδας σας
στην εξ αποστάσεως εργασία
Η ποιότητα της δουλειάς που κάνετε όταν είστε στον
επαγγελματικό χώρο μπορεί να κινδυνεύει όταν
καλείστε να την κάνετε από το σπίτι. Γνωρίστε τη
νοοτροπία, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα
σας βοηθήσουν να διατηρήσετε ποιότητα και
ισορροπία στον επαγγελματικό, τον οικογενειακό και
τον προσωπικό χρόνο όλης της ομάδας.

Επαναπροσδιορίστε τους Ρόλους σας ώστε να
υπάρξει βελτιστοποίηση της απόδοσης
Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ, τόσο για μας,
όσο και για την ομάδα μας, να επαναπροσδιορίσουμε
τους επαγγελματικούς μας ρόλους, σε συνδυασμό με
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις αξίες και τα
θέλω μας, ώστε να βρούμε το απαραίτητο κίνητρο για
να ξεπεράσουμε τις σημερινές προκλήσεις.
Προσφέρεται συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο βοηθά
την επανάληψη της διαδικασίας όταν απαιτείται.
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