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Προεπισκόπηση Προγράμματος 

Υπό πίεση οι άνθρωποι τείνουν να αλλάζουν από τους καθιερωμένους κανόνες και 

τις βέλτιστες πρακτικές, σε συμπεριφορές που πολλές φορές είναι δύσκολο να 

εξηγηθούν. Η εκπαίδευση έχει σκοπό να εφοδιάσει τους υποψηφίους στις αρχές και 

τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα Human Factors and Ergonomics. Με στόχο 

την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 

διαδικασιών, είτε αφορά σε προϊόντα, είτε σε υπηρεσίες, η μεθοδολογία Human 

Factors Lean Six Sigma αξιοποιεί δοκιμασμένα εργαλεία και τεχνικές  για την 

ανίχνευση και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, την εξάλειωη των περιττών 

ενεργειών και την νείωση της πολυπλοκότητας. Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

αφορά σε μία πιο  ευέλικτη και διασκεδαστική, και δια-δραστική εκπαιδευτική 

διαδικασία με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των συμμετέχοντων για την 

πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή των διδασκόμενων τεχνικών 

Εκδότες & Συγγραφείς 

Spyros Kollas, Dr. Morphis Tsalikidis 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Σημειώσεις μαθημάτων, πρότυπα σχεδιασμού, πρόσθετο υλικό σε διάφορες μορφές, 

όπως white papers, άρθρα, βίντεο κ.λπ. Παρέχονται από τους εκπαιδευτές. 

Πηγές 

• James Kerr – Legacy 

• Professor Amy Edmondson 

• Tuckman, 1965 

• Adair, 1973 

• Daniel Kahneman 

• Thomas Pyzdec  and Paul A. Keller 

• Memory Joker (series) 

• James P. Womack and Daniel T Jones 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Week 1 1. Εισαγωγή στα Human Factors, τις Μη Τεχνικές Δεξιότητες και το 

ανθρώπινο λάθος 

2. Ψυχολογική ασφάλεια & Just Culture 

3. Επίγνωση της κατάστασης 

4. Λήψη Αποφάσεων 

Week 2 1. Επικοινωνίες – Leadership and Followership 

2. Ομαδικότητα και Ομαδική Εργασία 

3. Παράγοντες Διαμόρφωσης Απόδοσης 

4. Αναφορά Περισταικών και Λίστες Ελέγχου 

Week 3 1. Στόχοι και Υπευθυνότητα 

2. Leadership & Followership 

3. Εισαγωγή στο Lean Six Sigma και το DMAIC 

4. Εφαρμογή του Y=f(X) 

Week 4 1. Χαρτογράφηση διαδικασίας - SIPOCY 

2. Φωνή του Πελάτη  (VOC) και Κύρια Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

3. Κόστος κακής ποιότητας (COPQ) 

4. Project Charter 

Week 5 1. Χαρτογράφηση διαδικασιών 

2. Διάγραμμα Fishbone  

3. Ανάλυση περιττών ενεργειών 

Week 6 1. Βασικά Στατιστικά Μεγέθη 

2. Γραφική Ανάλυση Δεδομένων 

3. Ανάλυση συστήματος μέτρησης 

4. Απόδοση της διαδικασίας 

 

Week 7 1. Αξιολόγηση και επιλογή λύσεων 

2. Οργάνωση Χώρου Εργασίας και Οπτική Διαχείριση 

3. Τυποποιημένη Εργασία και Poka Yoke 

4. Πλάνο ελέγχου διαδικασίας 
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Πολιτική για τις εργασίες για το σπίτι 

Συστήνεται η άμεση εφαρμογή όσων διδάσκεστε σε πραγματικό χρόνο στα εργαλεία που θα σας παρασχεθούν, 

ώστε τόσο κατά την διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της εκπαίδευσης να λαμβάνετε υποστήριξη σε θέματα 

βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρησης, κατά τις συνεδρίες coaching – mentoring.  

Πρόσθετες Πληροφορίες 

Τα μαθήματα διεξάγονται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα, αλλά και μέσω διαδικτύου για όσους 

διαμένουν και δραστηριοποιούνται εκτός Αθηνών.  

Κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί 7 εβδομάδες και τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα κάθε 

Δευτέρα και η διάρκειά τους είναι 2 ώρες, περίπου. 

Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι, ανεξάρτητα με το αν βρίσκονται στην 

Αθήνα ή εκτός. 

Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται η φυσική σας παρουσία και έτσι αποφεύγεται ο κόπος και το κόστος των 

μετακινήσεων. Mπορείτε να το παρακολουθήσετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Χρειάζεται απλώς ένας 

υπολογιστής και μια σύνδεση στο internet. Παρακολουθείτε από την άνεση του γραφείου ή ακόμα και του 

σπιτιού σας, από laptop ή σταθερό υπολογιστή. 

Μετά τα μαθήματα και στα πλαίσια της Δία Βίου Μάθησης & Εκπαίδευσης, και θέλοντας να βρισκόμαστε 

συνέχεια δίπλα σας, δημιουργήσαμε ένα Ειδικό Τμήμα Υποστήριξης των αποφοίτων μας στο οποίο μπορεί να 

συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να είναι μέλος της κοινότητας της Human Factors Lean Six Sigma με πολλά 

πρόσθετα οφέλη. 

 

 

 

                                                                                                                                

Σπύρος Κόλλας 


