
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ:
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ΣΤΟΧΟΙ
Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων
των ιεραρχικών επιπέδων που επιδιώκουν
την αύξηση της επαγγελματικής τους
απόδοσης και τη βελτίωση των
διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων στο
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

προσομοίωση: συγκρότηση μικρών ομάδων, για την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών – καθηκόντων
αυτοδιαγνωστικά εργαλεία και οδηγούς προσωπικής
βελτίωσης

Το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί με
τις πλέον σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Θα εφαρμοστούν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές με στόχο την
ισόρροπη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών:
 
1. Βιωματικές ασκήσεις:

2. Προσχεδιασμένες εργασίες ή/και επίλυση πραγματικών
περιστατικών – προβλημάτων (project work & case studies)
3. Παίξιμο ρόλων (role play): αναπαράσταση πραγματικών
γεγονότων και καταστάσεων από τον εργασιακό χώρο

Ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Διοίκησης Ανθρωπίνου
δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία ως μέλος
διοικητικών συμβουλίων, σύμβουλος και εκπαιδευτής για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Η κατανόηση των θεμελιωδών παραγόντων αποδοτικότητας,
αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας και διαρκούς
επιτυχίας των επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο
περιβάλλον
Η κατανόηση των διοικητικών και ηγετικών ρόλων που
εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και επιτυχία των
στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων
Η βελτίωση των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων όπως:
• Χτίσιμο εμπιστοσύνης
• Έμπνευση – παρακίνηση συνεργατών
• Ανάπτυξη συνεργατών
• Διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Προσδιοριστικοί παράγοντες της διαρκούς επιτυχίας
των επιχειρήσεων και οργανισμών
Συστημική προσέγγιση του Μάνατζμεντ και της ηγεσίας
Ομαδική εργασία
Αποτελεσματική διοικητική και ηγετική συμπεριφορά:
υπευθυνότητες και ρόλοι
Μελέτη περίπτωσης
Αυτό-διάγνωση και σχέδιο βελτίωσης
Χαρακτηριστικά και στυλ αποτελεσματικής ηγετικής
συμπεριφοράς
Ταινία
Ατομική άσκηση
Παρακίνηση συνεργατών
Παράγοντες και μέθοδοι παρακίνησης
Αντιμετώπιση προβλημάτων χαμηλών επιδόσεων
Ηγετικές αρετές και μετα- ικανότητα
Αυτοδιάγνωση και σχέδιο προσωπικής βελτίωσης
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