
A NEW SYNTHESIS FOR

CRISIS LEADERSHIP &

DECISION MAKING
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ELITE CRISIS LEADERSHIP TEAM TRAINING



THE  CHALLENGE

Υπό πίεση οι άνθρωποι έχουν την τάση να
αλλάζουν από καθιερωμένους κανόνες και
βέλτιστες πρακτικές, σε συμπεριφορές που

αρκετές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.
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Διαχείριση Κρίσεων
Τυχαιότητα, Αποροβλεψιμότητα, Αβεβαιότητα, Ασυμμετρίες & Κανονικοποίηση της παρέκκλησης. 

Λήψη Αποφάσεων

Οικονομικές Απώλειες

Ανθρώπινα λάθη (3 έως 6 ανά ώρα). Άγχος, Κούραση, Φόρτος εργασίας, Πίεση χρόνου, Περισπασμοί, Επίπεδο
συνυπευθυνότητας, Επίγνωση της κατάστασης, Επικοινωνίες, Ομαδικότητα και Ηγεσία.   

Μειωμένη απόδοση και παραγωγικότητα, Burnout, Motivation & Demotivation, Προστριβές ατόμων και ομάδων,

Ασύμμετρες απειλές, Διαπραγματεύσεις, Πωλήσεις, Διερευνήσεις ατυχημάτων, Process frictions



SOLUT ION
Ένας καινοτόμος συνδυασμός
ανάπτυξης αλληλεξαρτώμενων Μη
Τεχνικών δεξιοτήτων, εκπαίδευσης
και εξειδικευμένων εργαλείων.

Gamification

Human Factors

Simulations

Τεχνικές τρόπων σχεδιασμού συμπεριφοράς,
σχεδίασης και λειτουργίας σε πληροφοριακά

συστήματα και σε εφαρμογές, βελτιστοποιώντας
την αλληλεπίδραση και την αύξηση των ROI

Μειώστε το ανθρώπινο λάθος, αυξήστε την
παραγωγικότητα και βελτιώστε την ασφάλεια και

την άνεση με ιδιαίτερη έμφαση στην
αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου με ανθρώπους και

ανθρώπων με μηχανές και συστήματα.

Απομίμηση της λειτουργίας μιας πραγματικής
διαδικασίας και ενός συστήματος στην πάροδο του

χρόνου. Τα μοντέλα μας αντιπροσωπεύουν τα
βασικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές του

επιλεγμένου συστήματος και διαδικασίας, ενώ η
προσομοίωση αντιπροσωπεύει την εξέλιξη του

μοντέλου με την πάροδο του χρόνου.
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THE  UTOP IA
Οι ομάδες δεν προκύπτουν «τυχαία» και
σίγουρα ο σχηματισμός και η ένωση τους
δεν γίνεται μόνο με ασκήσεις team building.

Για να ακμάσουν, χρειάζονται καθοδήγηση,

γνώση, βιωματική μάθηση και ένα
περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας, που να
τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό
διανοητικό μοντέλο. 

 

Action
 

Για τις προσομοιώσεις αξιοποιούμε
σύγχρονα λογισμικά, μεθόδους και HITL

μεθόδους προσομοιώσεων, πλαισιωμένα με
θεωρητική κατάρτιση από την αιχμή της
επιστημονικής έρευνας σε βιομηχανίες

υψηλού κινδύνου 

 (αεροπορία, υγεία, ναυτιλία, πετρέλαιο,

 ειδικές μορφές κατάδυσης κλπ.

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες σας
εκπαιδεύονται σε ένα εικονικό, με υψηλό

άγχος και ψυχολογική ασφάλεια περιβάλλον
με την καθοδήγηση εκπαιδευτών, η εμπειρία

των οποίων προέρχεται από επαγγέλματα
όπου τα λάθη κυριολεκτικά κοστίζουν ζωές..
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Bailout Human Synthesis

Βελτίωση της Ατομικής και Ομαδικής Απόδοσης και Ασφάλειας

Αυτή η διήμερη εκπαίδευση εφοδιάζει εσάς και τις ομάδες σας με
τις δεξιότητες και τις γνώσεις που συμβάλουν καθοριστικά στην
ανάπτυξη και τη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης. 
Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό λογισμικό προσομοίωσης σε
συνδυασμό την εμπνευσμένη θεωρητική κατάρτιση, η ομάδα σας θα
ξεκινήσει να λάμπει στο ταξίδι σας προς την υπεροχή.
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06HOW  I T

WORKS

Option 2 

3 ημέρες - 21 ώρες - 7 ώρες/ημέρα

Option 1  

2 ημέρες - 20 ώρες - 10 ώρες/ημέρα



Spyros Kollas
Senior Business Advisor 

Crisis & Communication Management

Public Sctor & Corporate Governance
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Trainer &

Coordinator
Team organizational clarity, alignment, and standardization in

order to improve operationally and philosophically performance 
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+30 6949592864
+30 6973521562

spyros@spyroskollas.com

www.spyroskollas.com CONTACT  US
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