Σεμινάριο Team Building
ΣΚΟΠΟΣ
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στην ενεργοποίηση των συμμετεχόντων μέσα από
την καλή συνεργασία και την λειτουργία με τις αξίες της ομαδικής δράσης.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στελέχη Επιχειρήσεων, διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες. Σε όλους που επιθυμούν
να μάθουν τι είναι ομάδα και πως μπορούν να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Team Building (Ομαδικότητα)
Η






γνωριμία των μελών της ομάδας
H προσωπικότητα μας
Τα βασικά θέματα της επικοινωνίας
Πόσο διαφέρουμε μεταξύ μας
Η διαπροσωπική επικοινωνία των μελών
Δραστηριότητα 1:Το παιχνίδι της γνωριμίας μεταξύ μας

Η






δημιουργία της ομάδας
Η καλή συνεργασία των μελών της ομάδας
Οι υποχρεώσεις των μελών
Η συμπεριφορά της επιτυχίας
Η δημιουργία της ομάδας μας
Δραστηριότητα 2:Χρησιμοποιώντας όλες τις δημιουργικές ικανότητες της ομάδας μας
προσπαθούμε να φτιάξουμε το λογότυπό μας.

Η






εξέλιξη της ζωής μιας ομάδας
Τα στάδια λειτουργίας της Ομάδας
Τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο
Οι ανάγκες και οι συμπεριφορές
Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ατομική λειτουργία
Δραστηριότητα 3: Oι αριθμοί – Η ταχύτητα της ομαδικής λειτουργίας

Οι








ρόλοι που πρέπει να αναπτύσσονται στην ομάδα
Η υποκίνηση και ο ενθουσιασμός της ομάδας
Η ωριμότητα των μελών της ομάδας
Τα χαρακτηριστικά της ομαδικότητας που πρέπει να έχει το κάθε μέλος
Οι διαφορετικοί ρόλοι που αναπτύσσονται
Η ιδανική σύνθεση της ομάδας
Δραστηριότητα 4: Σε ποιόν τύπο ανήκουμε-Ερωτηματολόγια Ατομικής αξιολόγησης
Τεστ διερεύνησης του ρόλου που έχει παίξει ο κάθε συμμετέχοντας στην ομάδα

Ομάδα και δημιουργικότητα
 Περισσότερες ιδέες και καλύτερο αποτέλεσμα
 Η δυναμική της εξέλιξης της ομάδας







Αξιολόγηση της λειτουργίας της ομάδας και μέτρηση της απόδοσης
Επιτυγχάνοντας τους στόχους μέσα από την ομάδα εργασίας και την καλή συνεργασία
Συναισθηματική νοημοσύνη και ομαδικότητα
Η αντίληψη στην ομάδα
Άσκηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία, οι ασκήσεις και η Προσομοίωση το κάνουν εφάμιλλο των καλυτέρων του
εξωτερικού. Ένα σεμινάριο Ρεαλιστικό, Πρακτικό, Εφαρμόσιμο μακριά από Θεωρίες και…
Πληροφορίες με άμεσα και αποδεδειγμένα αποτελέσματα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24%
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ
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