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ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ…

Θα αναφερθούμε στις προκλήσεις του remote working και στο 
πώς να τις διαχειριζόμαστε δημιουργώντας ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης σε μία engaged ομάδα.

ΣΤΟΧΟΙ

• Αναγνώριση προκλήσεων για τον υπάλληλο & τον Project Manager

• Τρόποι δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης 

• Τρόποι αύξησης του engagement της ομάδας





Επαφές

Συνεγκατάσταση

Ικανοποίηση

Διαμάχες

Face-to-Face vs Virtual 
Ομάδες

Αργό vs γρήγορο
feedback

Virtual/Remote/Απομακρυσμένη ομάδα
Τουλάχιστον ένα μέλος από απόσταση



ΑΣΚΗΣΗ



‘Engaging Remote 
Participants’ – 75%

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ!



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δυνατά σημεία

Αδύνατα σημεία

Δυνατά σημείαΑξιοπιστία

Εμπιστοσύνη

Προκαταλήψεις

Κοινό 
έδαφος –
ορατό & μη



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
VIRTUAL ΟΜΑΔΩΝ



& βοήθησέ τα να αναπτυχθούν

Βρες τα κατάλληλα μέλη

Ικανότητες -
χαρακτηριστικά

Δυνατά & 
αδύνατα σημεία

Ευκαιρίες 
ανάπτυξης

Ψηφιακή 
βιβλιοθήκη

Coaching



Δίδαξε στην ομάδα πώς θα δουλεύει

Κοινό όραμα
Συλλογική προσπάθεια

Όρισε διαδικασίες, στόχους, προσδοκίες
Πρόσβαση σε εργαλεία

Δείξε τους τι να κάνουν
Αν δεν ξέρουν

Βοήθησε τα remote μέλη
Να συμμετέχουν ενεργά



Αποτελεσματικά Meeting

Ποια λέξη σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε “Meeting”;

Σκοπός
& Διάρκεια

Ρώτα 
& Άκου

Guests
& Βίντεο

Πλάνο
Δράσης



• Δημιούργησε πλάνο επικοινωνίας (με βάση τις ζώνες ώρας)

• Καλλιέργησε διαπροσωπικές σχέσεις με συχνή επικοινωνία

• Virtual κουζίνα

• Δίνε συχνό feedback & αναγνώρισε κάθε μικρή νίκη 

• Χρησιμοποίησε βίντεο, γραφικά, ψηφοφορίες

Δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης



Ενοποιημένο εργαλείο PM

Δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης



Κράτα τα αυτιά σου ανοιχτά

Team Operating Agreement
«Ζωντανό» έγγραφο

Χρησιμοποίησε βίντεο
Γλώσσα σώματος, ψηφιακά cues

Δημιούργησε εμπιστοσύνη
Ώστε να σου μιλάνε

Επίλυσε τη διαφωνία
Αντικειμενικά



DOS

• Επιβράδυνε για να επιταχύνεις

• Βοήθησε την ομάδα να αναπτυχθεί

• Κάνε αποτελεσματικά meeting

• Χρησιμοποίησε βίντεο & μεθόδους που τραβάνε την ομάδα

• Δημιούργησε σχέσεις με κάθε μέλος της ομάδας

• Κράτα τα αυτιά σου ανοιχτά για διαφωνίες



DON’TS

• Μην εξαφανίζεσαι

• Μη ξεχνάς τις λεπτομέρειες

• Μη ζητάς αδύνατα πράγματα

• Μην παραβλέπεις τις διαφωνίες

• Μην επικοινωνείς περισσότερο από όσο χρειάζεται



Q&A
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