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ΝΕΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ COACHING
ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Παρασκευή 12 Απριλίου
16:00 - 21:00
Σάββατο
13 Απριλίου
09:00-15:00

2019
2019

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Msc
Πανεπιστηµίου
Οξφόρδης,
Postgraduate Diploma in Management
Studies Πανεπιστηµίου Οξφόρδης. τ.
∆ιοικητικός ∆/ντής µεγάλης εταιρίας,
Σύµβουλος µεγάλων επιχειρήσεων µε
εξειδίκευση στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων
Πόρων & αξιολόγησης προσωπικού.
Εισηγητής µε µεγάλη και πολυετή
διδακτική εµπειρία σε σεµινάρια στελεχών
επιχειρήσεων και σε MBA.

∆ΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Οµίλου
Web Site:

Το σεµινάριο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει µια καλή και πλήρη εισαγωγή
στην αποτελεσµατική Συµβουλευτική Καθοδήγηση (Coaching) στο
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Επεξηγεί την έννοια της Συµβουλευτικής
Καθοδήγησης και αναζητά το µοντέλο και τις δεξιότητες κλειδιά τις οποίες
πρέπει να διαθέτει ο πετυχηµένος Coach ώστε να κάνει µία οµάδα
αποτελεσµατική.
ΣΤΟΧΟΣ
Το σεµινάριο στοχεύει σε µία πρόκληση: Να κάνει την εργασία του διευθυντή
πιο παραγωγική, πιο ικανοποιητική και προπαντός µια ευχάριστη
ενασχόληση για τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Με την έννοια παραγωγική
αναφερόµαστε στην επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων και
αποτελεσµάτων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεµινάριο απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη, στους
προϊσταµένους τµηµάτων, στους εργοδηγούς και στους διευθυντές
επιχειρήσεων
και
οργανισµών,
οι
οποίοι
αναζητούν
πιο
αποτελεσµατικούς τρόπους συνεργασίας µε τους άλλους εργαζόµενους
και τις οµάδες που υπάρχουν στην επιχείρηση.

&

ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονοµοτεχνική

Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Πειραιώς 4 (3οςορ.)
Τηλ: 210.3219665
Πανεπιστηµίου 58
Τηλ: 210.3305070
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Fax: 210.5200122
Fax: 210.3218765
Fax: 210.3305071
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Ο ορισµός του Coaching
Τα χαρακτηριστικά του ∆ιευθυντή – Coach
Ηγεσία – ∆ιοίκηση και Coaching
Mentoring, Counseling και Coaching
Η διαχείριση µιας συνεδρίας Coaching
Το µοντέλο GROW
Η εισαγωγή στην οµάδα και την οµαδική
εργασία
Ο ορισµός της οµάδας
Οι οµάδες χρειάζονται …
Το Coaching της οµάδας – η δεξιότητα
κλειδί για τον ηγέτη και την απόδοση
Οι απαιτούµενες δεξιότητες των µελών της
οµάδας
Οι καθοριστικοί παράγοντες της
αποτελεσµατικότητας της οµάδας
Τα στάδια ανάπτυξης µιας οµάδας
10 αποτελεσµατικές στρατηγικές οι οποίες
οδηγούν την οµάδα στην επιτυχία
13 τρόποι για το κτίσιµο της κουλτούρας
συνεργασίας στην επιχείρηση
Είµαι ο Coach: ∆εξιότητες, ερωτήσεις που
θα κάνω στην οµάδα µου
Κλείσιµο του σεµιναρίου µε την εξαγωγή
συµπερασµάτων

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•
•
•

•
•
•
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επιμόρφωση τους.
Μήπως ήρθε
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Ο ειδικός σχεδιασµός του σεµιναρίου, η
διδασκαλία, η πρακτική εφαρµογή, οι ασκήσεις,
οι µελέτες θεµάτων (Case Studies), το παίξιµο
ρόλων (Role-playing), η ανταλλαγή απόψεων και
οι µέθοδοι που παρουσιάζονται, καθιστούν το
πρόγραµµα αυτό µια ευχάριστη µαθησιακή
εµπειρία για τους επιµορφούµενους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επειδή οι στόχοι του σεµιναρίου είναι
συγκεκριµένοι και επιτεύξιµοι, έχει αποδειχθεί ότι
εντός των αναφεροµένων χρονικών περιθωρίων οι
συµµετέχοντες είναι δυνατόν να κατανοήσουν τα
πλεονεκτήµατα του coaching και των οµάδων και
να υιοθετήσουν µερικές από τις ιδέες που θα
συζητηθούν ώστε να τις εφαρµόσουν άµεσα στον
εργασιακό τους χώρο για να υλοποιήσουν τους
στόχους τους.

(12 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στα τηλ:
210/5200106, 210-5284328.
Το σεµινάριο µπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία µας αναλαµβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και
αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στο Λογαριασµό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247
ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε µέχρι και 10 ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο
fax: 210/5222264 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα επιµορφωτικά µας προγράµµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το παρόν, αποστέλλονται στην επιχείρησή σας στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας
µας και της συνεχούς ενηµέρωσής σας, µε σκοπό την έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα σεµιναρίου, που ενδιαφέρει τα
στελέχη σας. Αν, παρά ταύτα, η εταιρεία σας δεν επιθυµεί πλέον την ενηµέρωση αυτή, παρακαλούµε να µας αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην
διεύθυνση diagrafi@oikonomotexniki.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς, τηλ. 210 5284300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam, διότι
διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2741/2006, Ν.3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της
εταιρείας µας και σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής µας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛH
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ COACHING ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
12/4/19 17:00-21:00 &13/4/2019 09:00- 15:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.

ΤΗΛ.

FAX

E-MAIL
MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(συµπληρώνεται µετά την κατάθεση)_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κιν.τηλ .
(χρήση σε
Λοιπά αναγκαία
Τηλ.εργασίας
περίπτωση
στοιχεία
ανάγκης)
(οργανική θέση κ.ά.)

Παρατηρήσεις

1.
2.
3.
4.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. …………………….……
ONOΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ…………………………………………… ΤΗΛ. ……………..……
Υπεύθυνη Προώθησης Σεµιναρίου : τηλ : 210-5284327
Ε-MAIL: education@oikonomotexniki.gr
Υπογραφή : ………………………………………. Ηµεροµηνία:………………………………………….

ΕΠ/∆∆Π-75-01/01

Εκδ./Αναθ. :1.0
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ
∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ COACHING ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
12/4/19 17:00-21:00 &13/4/2019 09:00- 15:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

USERNAME

PASSWORD

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τηλ. εργασίας/κινητό

ΑΦΜ
ΑΜΚΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ.
∆.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ

1.
2.

3.

4.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ
HMEΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΥΠΕΥΘ.ΛΑΕΚ

ΤΗΛ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε-ΜΑΙL

ΤΗλ.ΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
Η

