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Κριτική & Δημιουργική σκέψη



Δεν
μπορώ

Πως
μπορώ
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Κριτική & Δημιουργική σκέψη



Κριτική & Δημιουργική σκέψη



Κριτική & Δημιουργική σκέψη



Συνεργασία



Τι βλέπεις ; Είσαι σίγουρος ότι ο άλλος 

«βλέπει»το ίδιο ; 

Επικοινωνία

Μήπως δε φταίει ο άλλος 

που δεν καταλαβαίνει 

τι του λες ?



Επικοινωνία

Γράψε τις 10 λέξεις που έρχονται στο μυαλό 

όταν ακούς τη λέξη  γάμος. 

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



Επικοινωνία



Επικοινωνία



Επικοινωνία

«Επικίνδυνες» εκφράσεις Εκφράσεις «Γέφυρα»

Όχι κάνεις/έχετε λάθος

Δε ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό που ξέρω είναι .. (διατυπώνω αυτό 

που θέλω με ερώτηση )

Πρέπει να

δεν απομένει, λοιπόν, παρά να…

εποικοδομητικό θα ήταν …

θα είναι χρήσιμο να…

χρειάζεται …

είναι αναγκαίο …θα ωφελούσε να …

Δεν είναι δουλειά μου Για αυτό το θέμα θα ήταν καλύτερο να σας εξυπηρετήσει…

Δεν ξέρω/ Δε γνωρίζω Δώστε μου λίγο χρόνο να το διερευνήσω και θα επανέλθω με απάντηση

Στείλε μου - Στείλτε μου Θα χαρώ να έχω από σένα / εσάς 

Δε μπορώ τώρα/δεν έχω χρόνο Θα χαρώ να το δούμε σε λίγο/αργότερα

Κτίζοντας γέφυρες



Νοοτροπία



Νοοτροπία



Νοοτροπία

Αντί να σκεφτείτε

Δεν είμαι καλός σε αυτό

Τα παρατάω 

Είναι αρκετά καλό

Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο

Είναι πολύ δύσκολο

Έκανα λάθος

Δεν μπορώ να το κάνω

Ποτέ δε θα είμαι τόσο έξυπνος

Το σχέδιο Α δεν λειτούργησε

Ο φίλος μου μπορεί να το κάνει

Μπορείτε να σκεφτείτε :

Τι δε κάνω καλά

Θα χρησιμοποιήσω άλλη 

στρατηγική

Είναι αυτό ότι καλύτερο μπορώ να 

κάνω 

Μπορώ πάντα να βελτιώνομαι

Μπορεί να πάρει λίγη ώρα

Μαθαίνω από τα λάθη μου

Θα εκπαιδεύσω το μυαλό μου

Θα μάθω πώς να το κάνω

Υπάρχει πάντα πλάνο Β

Θα μάθω από τους φίλους μου





Εξοικείωση με την τεχνολογία



Βιογραφικό



Και μετά τι κάνω .,







Διαχείριση της πληροφορίας





Προσαρμοστικότητα - Ευελιξία



Πρωτοβουλία - Αυτοκαθοδήγηση



Παραγωγικότητα

Μιλάμε 

έχω λιώσει 

στη δουλειά 

σήμερα



Δεν πληρωνόμαστε

για την ώρα που δουλεύουμε... 

για την αξία που δίνουμε

στην ώρα που δουλεύουμε ! 

Πληρωνόμαστε



Ανάληψη 

ευθύνης





Ηγεσία



Ηγεσία



https://www.flickr.com/photos/52295252@N06/5319146861/in/photostream/





1

X1 

1

X1 

1

X1 

1

2

X2 

4

X2 

8

X2 

16

3

X3 

9

X3 

27

X3 

81

4

X4 

16

X4 

64

X4    

256

65

240

1

2

Αναπαραγωγή



Διαχείριση κρίσεων



Ενσυναίσθηση



Ενσυναίσθηση



Το αρχικό

απαραίτητο
συστατικό

της επιτυχίας !!!!!





Ερωτήσεις .,





www.apiron.gr

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !

dasta.duth.gr


