
To πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει σε στελέχη με θέσεις ευθύνης στην εξυπηρέτηση πελατών 
γνώσεις για την κατανόηση της εργασιακής κουλτούρας καθώς και στρατηγικές τακτικές και κατάλληλα εργαλεία 
στην διάχυση και ανάπτυξη της ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες των στελεχών του Οργανισμού τους.  
 
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα εστιάζει στην καθοδήγηση ομάδων (coaching) και στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη των ομάδων εξυπηρέτησης, η ομάδες ως σύνολο και οι manager αυτών. Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, παρέχονται εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης και αξιοποιούνται σημαντικά τεχνικές 
διαχείρισης των ομάδων δανεισμένες από την ψυχοθεραπεία και τη συστημική θεωρητική προσέγγιση.  

Μαθησιακοί στόχοι: 
 Ανάπτυξη Πελατοκεντρικής Κουλτούρας 
 Κατανόηση προσωπικών Αξιών κι ευθυγράμμισή τους με τις Οργανωσιακές Αξίες 
 Ανάπτυξη Ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και Θετικότητας 
 Ανάπτυξη παραγόντων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική δημιουργία και καθοδήγηση ομάδων στο 

σύγχρονο Customer Service 

Σκοπός και Στόχος του Προγράμματος 

Διάρκεια: 6 ημέρες* / 32 ώρες  
 
Ημερομηνίες:  6-7-14-16-20-21 Ιουνίου 2022 
 
Τόπος Διεξαγωγής: ΖΟΟΜ Ε-Platform (remote synchronous learning)  

in collaboration with: 

Μαθησιακή Προσέγγιση Alba 
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Εισηγητές 

Δρ Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής, τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επισκέπτης Καθηγητής, ALBA 
Αλέκα Σκούρα, Adjunct Instructor, ALBA, HR Consultant, Training & Development Strategist 
Πολύνα Ρούσσου, Organizational Consultant – Psychotherapist 
Γκόλφω Λαμπρούλη, Τeaching Fellow, Alba,  Eκπαιδεύτρια Στελεχών - Eιδικός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

*Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος και την απόκτηση του Πιστοποιητικού από το ALBA και το ΕΙΕΠ. 

Άλλες Πληροφορίες 

Γλώσσα Προγράμματος: Οι παραδόσεις θα γίνονται στην ελληνική. Ενδέχεται κάποιες μελέτες περιπτώσεων και 

αναγνώσματα να δοθούν στα αγγλικά. 

Managing Values & Competencies  
for Customer Service Excellence:  

Building customer centric organizations  



 
1η Ενότητα - Customer Culture & Values Game - Εταιρική Κουλτούρα 

& Αξίες 

 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να: 
 Αναζητήσουν τρόπους να υλοποιήσουν τις αξίες του Οργανισμού τους 
 Κατανοήσουν την ηγεσία μέσα από τα παραδείγματα και την οργανωσιακή αφήγηση 

 Δημιουργήσουν ένα πλάνο που θα ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας τους να βιώσουν την ουσία της εταιρικής 
κουλτούρας καθημερινά και σε κάθε πτυχή της εργασίας τους 

 Αναπτύξουν τις δεξιότητες που συνδέονται με την Παραδειγματική Ηγεσία 

 Να συν δημιουργήσουν σύγχρονη γνώση σχετικά με την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας να την συνθέσουν 
με καθημερινές συμπεριφορές, και να συνδέσουν τις συμπεριφορές με κοινές αξίες που ενώνουν όλα τα στελέχη 
του Οργανισμού. 

 
 
Ενότητα 2 - Θετική Ηγεσία και Θετικό Κεφάλαιο Εξυπηρέτησης Πελατών 

 
H ενότητα αυτή αναπτύσσεται γύρω από τις έννοιες της θετικότητας, της θετικής ηγεσίας και της θετικής 
οργανωσιακής κουλτούρας και περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 
 

 Εισαγωγή στην Θετική Ψυχολογία 

 Κτίζοντας την Θετικότητα: Θετικά Συναισθήματα και δημιουργία νοήματος 

 Θετικότητα και Αρετές 

 Θετική Ηγεσία 

 Ανάπτυξη Θετικών Δεξιοτήτων για την Ψηφιακή Εποχή 
 

Ενότητα 3 - Θετικές Αξίες εν Δράσει 

 
Κατά την διάρκεια της τελευταίας ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πώς να 
χρησιμοποιούν τεχνικές και προσεγγίσεις coaching και πώς να εντάσσουν την φιλοσοφία του coaching, και να το 
ενσωματώσουν στους διοικητικούς τους ρόλους, ώστε να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν τις ομάδες τους.                           
Η ενότητα θα βασιστεί σε σενάρια, αφηγήματα και παίγνια ρόλων που αντανακλούν πραγματικές εργασιακές και 
οργανωσιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εξυπηρέτησης πελατών. 
 
Περιλαμβάνεται η εξής θεματολογία:  
 

 Coaching και ανάπτυξη Απόδοσης 

 Coaching και Κατανόηση Στρατηγικού Οράματος και Στόχων 

 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Coaching: Επιρροή, Ισχύς  Διαχείριση αλλαγής 

 Ανάπτυξη Αξιών Coaching: Ενσυναίσθηση, Κατανόηση, Εμπιστοσύνη 

in collaboration with: 

Περιγραφή Προγράμματος 

Managing Values & Competencies  
for Customer Service Excellence:  

Building customer centric organizations  


