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Το coaching ως ηγετική δεξιότητα

100.05
Κωδικός σεμιναρίουΠροτεινόμενη διάρκεια: 

Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα

Μεθοδολογία
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει 
τους συμμετέxοντες να ενσωματώσουν την 
καθοδήγηση στην καθημερινή πρακτική. Το 
εργαστήριο είναι βιωματικό: λιγότερα "λόγια", 
περισσότερες "πράξεις" και άκρως διαδραστικό. 
Οι συμμετέxοντες αναμένεται να εργαστούν στη 
μεγαλύτερη διάρκεια του workshop πάνω σε 
πραγματικά σενάρια.

Leading & Managing Others

Συνοπτικό πρόγραμμα

Η ιστορία του Coaching
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Το πρόγραμμα παρουσιάζει τη γενική μεθοδολογία 
του coaching, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά 
της αποτελεσματικής καθοδήγησης, τη 
σπουδαιότητα της καθοδήγησης και την επίδραση 
που έχει στην καλύτερη απόδοση της ομάδας. 
Παρουσιάζονται μοντέλα coaching, οι σημαντικές 
αρχές της ενεργητικής ακρόασης και της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της συνεδρίας

Η επικοινωνία με τον Coachee

Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στο 
Coaching

Περιγραφή της μεθόδου και Γενικές Αρχές

Τα χαρακτηριστικά του Coach και του Coachee 

Τα οφέλη του Coaching

Ενεργητικής ακρόαση - Πρακτικές ασκήσεις

Η τέχνη των ερωτήσεων

Η αξιοποίηση του Νευρογλωσσικού 
προγραμματισμού στο Coaching

Ανάλυση μοντέλων Coaching

Το μοντέλο G.R.O.W. 

Αντιμετώπιση δυσκολιών

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 
είναι ικανοί να:

– Καθοδηγούν τους συνεργάτες τους μέσω των
τεχνικών του coaching

– Καθοδηγούν τους άλλους στο να επιλύουν
προβλήματα μόνοι τους

– Να παίρνουν τη δέσμευση των συνεργατών τους
για ολοκλήρωση έργων και στόχων

– Να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των
συνεργατών τους

– Να επικοινωνούν με τους άλλους με
αποδοτικότερο τρόπο

– Να επιτυγχάνουν καλύτερα
αποτελέσματα μέσω των
συνεργατών τους.

Σε στελέχη που διοικούν ομάδες και
θέλουν να ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών, στην ανάπτυξη ιδεών, 
στην αύξηση απόδοσης

–

Σε προϊσταμένους που θέλουν να αναπτύξουν 
τους υφισταμένους τους και να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους

–

Σε στελέχη που θέλουν να βελτιώσουν την 
επικοινωνία τους, την πειθώ, και το κλίμα στην 
ομάδα τους

–




