Κύκλος βιωματικών σεμιναρίων 2012

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ (Ηγεσία αλλαγών)
Η εταιρεία TETRAS σε συνεργασία με
τοπικούς συλλόγους και φορείς πολιτών
παρουσιάζουν έναν κύκλο βιωματικών
σεμιναρίων για το πλατύ κοινό, που απαντά
σε προβλήματα της εποχής μας.
Μέσα από τα σεμινάρια παρουσιάζεται
μια νέα ολιστική προσέγγιση,
που συνδυάζει σύγχρονες θεωρίες και
αποτελεσματικές πρακτικές σε θέματα
αλλαγών, κρίσεων και συγκρούσεων,
ηγεσίας και προσωπικής ανάπτυξης.
Για να τα σχεδιάσουμε στηριχθήκαμε
στην ανάδραση από τα 2.500 περίπου
στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων
που εκπαιδεύσαμε τα έξι τελευταία χρόνια.
Οι εκπαιδευτές μας έχουν μεγάλη εμπειρία
και είναι πιστοποιημένοι σε διεθνή μητρώα.
Προσεγγίζουν πολύπλευρα και δημιουργικά
τα ζητήματα με ζωντανά παραδείγματα,
ομαδικές ασκήσεις και βιωματικά παιχνίδια.
Έτσι βοηθούν τους συμμετέχοντες
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους,
να εξοικειωθούν με νέες τεχνικές και
να διευρύνουν την οπτική τους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται φάκελος με
σημειώσεις και υλικά των παρουσιάσεων.
Όσοι ολοκληρώσουν θα πάρουν βεβαίωση
επιτυχούς παρακολούθησης.
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Αν και το πρότυπο της ηγεσίας δεν είναι το ίδιο σε όλες τις εποχές, κάθε φορά αναζητούμε
σ’ αυτό στοιχεία που μας λείπουν. Τι γίνεται όμως όταν το υπάρχον πρότυπο αποδεικνύεται
ανεπαρκές για τις βαθιές αλλαγές που χρειάζονται; Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους
επιθυμούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις και τους βοηθά να γνωρίσουν πώς να
επηρεάσουν τις κυοφορούμενες αλλαγές και να πετύχουν τους στόχους τους εκεί που οι
άλλοι δεν τα καταφέρνουν.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:
- γιατί τα κλασικά πρότυπα ηγεσίας αποτυγχάνουν στις βαθιές αλλαγές
- ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας που μπορεί να μετασχηματίζει
- πώς να διερευνήσουν και να αναπτύξουν τις δικές τους ηγετικές ικανότητες.
Το σεμινάριο θα διαρκέσει 18 ώρες και οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής:
α) Χωρίς πυξίδα μέσα στην κρίση: Ο παλιός τρόπος δεν λειτουργεί πια
β) Νοιώθοντας αυτό που ζητά να αναδυθεί: Η ικανότητα να ακούς και να βλέπεις αλλιώς
γ) Αποφάσεις που κάνουν την διαφορά: Τι να κρατήσεις, τι να αφήσεις, τι να προσθέσεις
δ) Από το όραμα στο αποτέλεσμα: Εργαλεία και ικανότητες στρατηγικής και παρακίνησης
ε) Διευκολύνοντας την συναντίληψη και την συνέργεια: Διαβούλευση και λογοδοσία
Εκπαιδευτές - επιστημονικοί συνεργάτες:
Στέφανος Μιχιώτης, MSc, εκπαιδευτής - οργανωσιακός σύμβουλος.
Δημήτρης Δημητριάδης, MSc, PD, εκπαιδευτής ενηλίκων.
Κόστος: 120 ευρώ (έκπτωση 50%) για τους δικαιούχους ειδικών προσφορών και όσους έχουν
παρακολουθήσει παλαιότερα σεμινάρια. Υπάρχουν επίσης περιορισμένες θέσεις υποτροφιών.
Τόπος – διάρκεια: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
στα γραφεία μας και θα διαρκέσει 2,5 – 3 μήνες.
Πληροφορίες - Εγγραφές: τηλ: 210 8132 633, email: info@tetras-consult.gr.

