
«Αξιολόγηση προσωπικού»

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κα Xάτζη Σκευοφύλακα. 
Έχει μακρά πορεία ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος 
ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών με εξειδικευμένες 
γνώσεις στη διοίκηση και οργάνωση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στην Εκπαίδευση υψηλών αποδόσεων μέσα 
από την οργάνωση Ακαδημιών για επιχειρήσεις με θέμα το 
Customer Experience και την Εποχή του Πελάτη.  Έχει 
διατελέσει Αν. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον 
ΟΜΙΛΟ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ & Διευθύντρια Σχολής «ΣΠΥΡΟΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και είναι κάτοχος MBA στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, NLP Certified practitioner, Πιστοποιημένος 
Εσωτερικός Ελεγκτής. 

Δομή του προγράμματος: 

Συνολικά 6 διδακτικές ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
επιμόρφωσης μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας 
περιπτώσεων (case studies) για την καλύτερη και άμεση 
εκμάθηση του εκπαιδευτικού υλικού.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ











08/11/2019

6 ώρες /16:00 - 21:00 

ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εργαστηριακό 
σεμινάριο με θέμα την αξιολόγηση 
προσωπικού.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση και 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών 
επιχειρήσεων προκειμένου να είναι σε θέση να 
αξιολογούν μεθοδικά τους υφισταμένους και 
εργαζόμενους τους. Επίσης να παρακινούν 
συναδέλφους και υπαλλήλους προκειμένου να 
εργάζονται ομαδικά και αποδοτικότερα, 
βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας τους 
και τα αποτελέσματα που παράγουν. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους 
και στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αλλά και σε όσους διοικούν 
ομάδες και έχουν ενεργό ρόλο στην 
διαδικασία αξιολόγησής τους. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 7 
Νοεμβρίου 2019.

Κόστος ανά άτομο: 
Για τα μέλη του ΣΘΕΒ: 130€ 
Για τα μη μέλη του ΣΘΕΒ: 150€ 

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω 
του ΛΑΕΚ 0,24% Έτους 2019. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 31 
Οκτωβρίου 2019.

Πως αξιολογώ σωστά την ομάδα μου
3 βασικοί παράγοντες για τον αξιολογητή
Η έννοια και η χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης

Σημαντικοί παράγοντες στη Διαδικασία Αξιολόγησης 
Απόδοσης
Λέξεις κλειδιά κατά την διάρκεια της αξιολόγησης

Πως αξιολογώ σωστά χωρίς να αδικήσω κάποιον
Αξιολογώ με βάση τον χαρακτήρα και τα καθήκοντα του 
αξιολογούμενου
Κατάλογοι επιθυμητών συμπεριφορών
3Ε: Έπαινος, Επιβράβευση, Επικοινωνία Αρχική 
Συνάντηση Αξιολόγησης
Συνάντηση Ανατροφοδότησης Αποτελεσμάτων 
Αξιολόγησης
Γιατί απαγορεύονται οι αρνητικές παρατηρήσεις κατά 
τη διάρκεια της αξιολόγησης
Ενθάρρυνση με σκοπό την βελτίωση

Πλάνο Στοχοθέτησης, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης 
Εργαζόμενου
Μεθοδολογία επικοινωνίας της αξιολόγησης



















mailto:Education@sthev.gr

	Φεβρουάριος & Μάρτιος 2018
	Κόστος ανά άτομο:
	Για μέλη του ΣΘΕΒ: 250€
	ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

