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Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ οργανισµοί που 
συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 
της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:
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Στόχοι Κατάρτισης
Με την συµπλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ενός αποτελεσµατικού coach
• Να αποκτήσουν δεξιότητες καθοδήγησης µέσω εµπειρίας στην χρήση µοντέλων καθοδήγησης, εργαλείων  
 και τεχνικών στην πράξη 
• Να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες στη διαχείριση και επίτευξη ξεκάθαρων στόχων
• Να εµβαθύνουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, διεύρυνση ορίων, την ενδυνάµωση και την    
 αυτοπαρακίνηση
• Να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και εµπειρίες µέσω της δικτύωσης µε στελέχη άλλων Ασφαλιστικών   
 Εταιρειών.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε άτοµα που επιθυµούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς 
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό στο θέµα καθοδήγησης µε στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching) για µεγιστοποίηση της απόδοσης των οµάδων τους και βελτίωση της 
ηγετικής τους συµπεριφοράς.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε:

• Νέα ηγετικά στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυµούν να υποκινήσουν την οµάδα 
 τους και να επιτύχουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά τους στόχους τους 
• Προϊστάµενους/ες και Επικεφαλής Τµηµάτων Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυµούν να υιοθετήσουν το  
 coaching ως ηγετικό τους ρόλο
• Επικεφαλής και στελέχη Τµηµάτων ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού που επιθυµούν να αναπτύξουν   
 περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην διαχείριση προσωπικού.

∆ιάρκεια Εκπαίδευσης
Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται 
σε τέσσερις ηµέρες. 

Οι συµµετέχοντες στο τέλος της εκπαίδευσης θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις.

Πιστοποίηση
Το πρόγραµµα κατάρτισης είναι πιστοποιηµένο από το European Mentoring & 
Coaching Council (EMCC), European Quality Award (EQA), Foundation Level. 
Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα δικαιούνται να προχωρήσουν εαν το 
επιθυµούν, στην απόκτηση του EMCC European Individual Accreditation (EIA) 
Foundation Level, µε ετοιµασία επιπρόσθετης µελέτης και πρακτικής εξάσκησης.

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε την BlueSky International 
προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Coaching & Mentoring 
Specialist” του οποίου οι απόφοιτοι δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον 
επαγγελµατικό τίτλο “Certified Coaching & Mentoring Specialist”.  Η BlueSky 
International µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες 
Εxcecutive Coaching σε εταιρικό οµαδικό και ατοµικό επίπεδο ανά το παγκόσµιο.

Αποτελεσµατικές δεξιότητες ενός επιτυχηµένου καθοδηγητή
• Εισαγωγή στις βασικές αρχές της αποτελεσµατικής επικοινωνίας
• Αποτελεσµατική µέθοδος επικοινωνίας: ικανότητες ενεργητικής ακρόασης 
• Τεχνικές εφαρµογής αποτελεσµατικών ερωτήσεων: 7 τύποι ερωτήσεων καθοδήγησης
• Ο Ρόλος της Ανατροφοδότησης: παρακίνηση οµάδας για αµφίδροµη ανατροφοδότηση
• ∆ιαµόρφωση και διατήρηση ευχάριστων επαγγελµατικών σχέσεων
• Πρακτική µοντέλου Τ- GROW

Πρακτική Εξάσκηση και Αξιολόγηση
• Αυτοαξιολόγηση ικανοτήτων επαγγελµατικής καθοδήγησης
• Εξέταση/Αξιολόγηση - Συνάντηση επαγγελµατικής καθοδήγησης 
• Κλείσιµο προγράµµατος και αξιολόγηση.

Κατανόηση καλών πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον
•   Εισαγωγή στο πρόγραµµα κατάρτισης καθοδήγησης - coaching
•   Ορισµός της έννοιας επαγγελµατικής καθοδήγησης - coaching 
•   Συµπεριφορές και δεξιότητες ενός αποτελεσµατικού επαγγελµατικού καθοδηγητή – coach και η σηµασία της   
 αυτογνωσίας και συναισθηµατικής νοηµοσύνης
• Πρακτική µοντέλου Τ- GROW: πρακτική εξάσκηση του µοντέλου.

Βασικά µοντέλα και τεχνικές για επιτυχή καθοδήγηση στο εργασιακό περιβάλλον
• Αποτελεσµατική διαχείριση ενός «συµβολαίου» επαγγελµατικής καθοδήγησης 
• Κατανόηση της διαδικασίας στοχοθέτησης µέσω καθοδήγησης
• Παρουσίαση του «τροχού αξιολόγησης» και πρακτική εξάσκηση coaching 
• Εισαγωγή στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και επικοινωνίας
• Πρακτική µοντέλου Τ- GROW: πρακτική εξάσκηση του µοντέλου. 

Εισαγωγή

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 12, 13 Οκτωβρίου & 9, 10 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 8:30 π.µ. - 5:00 µ.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. µείον η επιχορήγηση από την ΑνΑ∆ ποσού 
€476. Το τελικό πόσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα 
€300 + 19% Φ.Π.Α. και για τις (4) τέσσερις ηµέρες. 
Στο δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνονται γεύµα, διάλειµµα µε καφέ και υλικό που αφορά το πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο 
µέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:
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παρακολούθηση των 

28 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος 

“Certified Coaching & 
Mentoring Specialist” 

παραχωρούνται 
28 ώρες CPD IIC.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Αναστασία Ανδρέου Σάββα
Η Αναστασία Ανδρέου Σάββα έχει πάνω από 20 χρόνια εµπειρίας σε διάφορους ρόλους διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναµικού σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, καταναλωτικών αγαθών, ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες τόσο 
για τοπικές όσο και για πολυεθνικές εταιρείες. Έχει σηµαντική εµπειρία στην οργανωσιακή αναδιάρθρωση, στις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, στα εργασιακά θέµατα, καθώς επίσης και σε εκπαιδεύσεις sost skills και στην 
καθοδήγηση (coaching) των εργαζοµένων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οργανωτική Επικοινωνία και είναι 
πιστοποιηµένη Executive Coach από το European Mentoring & Coaching Council – Practitioner Level καθώς 
επίσης πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Από το 2008 κατέχει την θέση 
της ∆ιευθύντριας Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Prime Insurance Co Ltd.
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της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Certified 
Coaching & 
Mentoring 
Specialist

12, 13 Οκτωβρίου 
9, 10 Νοεµβρίου 
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Email :  info@iic.org.cy  |   web: www.iic.org.cy

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

1.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ. EMAIL

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:


