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Καλωσόρισες!



Έχετε κάνει το 1ο βήμα προς την προσωπική σας ανάπτυξη!

Ποια είναι η μία και μοναδική επένδυση που είναι ΠΑΝΤΑ 
κερδοφόρα;

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Έχετε κάνει το 1ο βήμα προς την προσωπική σας 
ανάπτυξη!

Ποια είναι η μία και μοναδική επένδυση που είναι ΠΑΝΤΑ 
κερδοφόρα;

Η επένδυση στον ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ WORKSHOP:

16:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ.

18:20 μ.μ. – 21:00 μ.μ.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα και 
να ολοκληρώσετε το εργαστήριο.

Η συνέπεια είναι το κλειδί, να είστε πάντα στην ώρα σας.

Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να 
βεβαιωθείτε πως έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση.

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε όλα τα παιχνίδια και τις ασκήσεις.

Η GAC είναι η νέα σας οικογένεια. 

Οι εξαιρέσεις μας ωφελούν όλους.

Απελευθέρωσε την επίκριση. Αυτό είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.



Οτιδήποτε λέγεται εδώ αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη 
εχεμύθεια. 

Οποιαδήποτε κατάσταση, δύσκολη ή εύκολη, αντιμετωπίζεται 
με χιούμορ. J

Όχι στο αλκοόλ, στην καφεΐνη ή στα πάρτι.

Επικοινωνούμε την αλήθεια μας από πριν.

Ρωτήστε και διαπρέψτε, τώρα είναι η στιγμή. 

Να είστε ο εαυτός σας και να το διασκεδάσετε.



Confidence Check 

10. Χαρά, Εκτίμηση, Ενδυνάμωση, Ελευθερία, Πάθος
9. Ενθουσιασμός, Προθυμία, Ευτυχία
8. Θετική Προσδοκία, Πίστη, Αισιοδοξία
7. Ελπίδα, ικανοποίηση
6. Πλήξη, Νωθρότητα, Απαισιοδοξία
5. Εκνευρισμός, Ανυπομονησία
4. Απογοήτευση, Αμφιβολία
3. Ανησυχία, Επίκριση, αποθάρρυνση
2. Θυμός, εκδίκηση, Μίσος, οργή, ζήλια
1. Ανασφάλεια, Ενοχή, Φόβος, Πένθος, Κατάθλιψη

Η ΣΚΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ



Ποιες είναι οι τοπ 5 επιτυχίες σας από τότε 
που ξεκινήσατε τις σπουδές σας ως coach;

Παρακαλώ πάρτε 5 λεπτά για να γράψετε 
την απάντησή σας…

Πώς το πετύχατε;

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ VORTEX



Ποιες είναι οι τοπ 5 επιτυχίες σας από τότε 
που ξεκινήσατε τις σπουδές σας ως coach;

Παρακαλώ πάρτε 5 λεπτά για να γράψετε 
την απάντησή σας…

Πώς το πετύχατε;

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ VORTEX

Παρακαλώ μοιραστείτε τις 
σκέψεις σας στα rooms



Ποιες είναι οι τοπ 5 επιτυχίες σας από τότε 
που ξεκινήσατε τις σπουδές σας στην Global
Academy of Coaching;

Παρακαλώ πάρτε 5 λεπτά για να γράψετε 
την απάντησή σας…

Πώς το πετύχατε;

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ VORTEX

Παρακαλώ μοιράσου την #1 νίκη
Στο chat 



Βασικές 
Δεξιότητες 
COACHING



Νέες
Βασικές

Δεξιότητες
COACHING



Θεμελίωση της Συμφωνίας Coaching :

Ικανότητα κατανόησης του τι απαιτείται στη συγκεκριμένη σχέση 
coaching και επίτευξη συμφωνίας με τον υποψήφιο και νέο πελάτη 
για τη διαδικασία και σχέση coaching.

Κατανοεί και συζητά αποτελεσματικά με τον πελάτη τις γενικές 
κατευθύνσεις και συγκεκριμένες παραμέτρους της σχέσης 
coaching (π.χ. διαδικαστικά, αμοιβή, χρονοδιάγραμμα, 
συμμετοχή άλλων αν χρειάζεται).
Επιτυγχάνει συμφωνία σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι 
κατάλληλο και αποδεκτό στη σχέση, τι θα προσφέρεται και τι όχι, 
ποιες είναι οι ευθύνες του πελάτη και του coach.
Προσδιορίζει κατά πόσο υπάρχει αποτελεσματική αντιστοιχία 
ανάμεσα στη μέθοδο coaching που ακολουθεί και στις ανάγκες 
του υποψήφιου πελάτη.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ COACHING
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Θεμελίωση της 
Συμφωνίας Coaching :

Ικανότητα κατανόησης του τι απαιτείται 
στη συγκεκριμένη σχέση coaching και 
επίτευξη συμφωνίας με τον υποψήφιο 
και νέο πελάτη για τη διαδικασία και 
σχέση coaching.

Κατέγραψε:

Πώς έχετε χρησιμοποιήσει τη 
συμφωνία coaching;

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε;

Πώς έχει υποστηρίξει την πρακτική 
σας;

Κατέγραψε



Μοιράσου… 
• Θεμελίωση της 
Συμφωνίας Coaching :

• Ικανότητα κατανόησης του τι
απαιτείται στη συγκεκριμένη σχέση
coaching και επίτευξη συμφωνίας με τον
υποψήφιο και νέο πελάτη για τη
διαδικασία και σχέση coaching.

• Κατέγραψε:

• Πώς έχετε χρησιμοποιήσει τη
συμφωνία coaching;

• Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε;

• Πώς έχει υποστηρίξει την πρακτική
σας;
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Ικανότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος που παράγει διαρκή και αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
σεβασμό.

Δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον για την ευημερία και το μέλλον του 
πελάτη.
Διαρκώς επιδεικνύει προσωπική ακεραιότητα, εντιμότητα και 
ειλικρίνεια.
Κάνει ξεκάθαρες συμφωνίες και τηρεί υποσχέσεις.
Δείχνει σεβασμό για τις αντιλήψεις και το μαθησιακό και 
προσωπικό στυλ του πελάτη.
Παρέχει διαρκή υποστήριξη και επιβράβευση για νέες 
συμπεριφορές και δράσεις, περιλαμβανομένων όσων εμπεριέχουν 
ανάληψη ρίσκου και φόβο αποτυχίας.
Ζητά την άδεια του πελάτη για να κάνει coaching σε ευαίσθητες, 
νέες περιοχές.

Θεμελίωση εμπιστοσύνης και 
οικειότητας με τον πελάτη 



Ικανότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος που παράγει διαρκή και αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
σεβασμό.

Coaching session -έχετε 10 λεπτά…

Θεμελίωση εμπιστοσύνης και 
οικειότητας με τον πελάτη 



Ικανότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος που παράγει διαρκή και αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
σεβασμό.

Coaching session -έχετε 10 λεπτά…

Coaches: Καταγράψτε πού χρησιμοποιήσατε τη δεξιότητα 
Θεμελίωσης εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον πελάτη.

Coachees: Καταγράψτε πού αισθανθήκατε ότι επιδείχθηκε η 
Θεμελίωση εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον πελάτη.

Θεμελίωση εμπιστοσύνης και 
οικειότητας με τον πελάτη 



Μοιράσου… 

• Πώς ήταν η εμπειρία;

• Ποιο μέρος της 
δεξιότητας 
αισθανθήκατε
περισσότερο;



Confidence Check 

10. Χαρά, Εκτίμηση, Ενδυνάμωση, Ελευθερία, Πάθος
9. Ενθουσιασμός, Προθυμία, Ευτυχία
8. Θετική Προσδοκία, Πίστη, Αισιοδοξία
7. Ελπίδα, ικανοποίηση
6. Πλήξη, Νωθρότητα, Απαισιοδοξία
5. Απογοήτευση, Ευερεθιστότητα, ανυπομονησία
4. Απογοήτευση, Αμφιβολία
3. Ανησυχία, Επίκριση, αποθάρρυνση
2. Θυμός, εκδίκηση, Μίσος, οργή, ζήλια
1. Ανασφάλεια, Ενοχή, Φόβος, Πένθος, Κατάθλιψη

Η ΣΚΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ



ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ…



ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ…

Πες κάτι ωραίο σε ένα 
συμμαθητή 

Γράψτε το στο τετράδιό 
σου…



ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ…

Πείτε κάτι ωραίο σε ένα 
συμμαθητή 

Γράψτε το στο chat με το 
όνομά του/της 

Ποια βασική δεξιότητα 
χρησιμοποιήσατε;



Παρουσία Coaching:
Ικανότητα να είναι πλήρως συνειδητός και να δημιουργεί άμεση / 
αυθόρμητη σχέση με τον πελάτη, με ανοιχτό, ευέλικτο και σίγουρο 
στυλ.

Είναι παρών και ευέλικτος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
coaching.

Αξιοποιεί τη διαίσθησή του και εμπιστεύεται την εσωτερική 
γνώση.

Είναι ανοιχτός να μην ξέρει και παίρνει ρίσκα.

Βλέπει πολλούς τρόπους να δουλέψει με τον πελάτη και επιλέγει 
στη στιγμή αυτόν που είναι πιο αποτελεσματικός.

Συνεχίζεται…



Παρουσία Coaching:

Ικανότητα να είναι πλήρως συνειδητός και να δημιουργεί άμεση / 
αυθόρμητη σχέση με τον πελάτη, με ανοιχτό, ευέλικτο και σίγουρο 
στυλ.

Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το χιούμορ για να δημιουργήσει 
χαλαρή ατμόσφαιρα και ενέργεια.

ζ. Αλλάζει προσεγγίσεις με αυτοπεποίθηση και πειραματίζεται με 
νέες δυνατότητες για δράση (δική του).

η. Δείχνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά όταν δουλεύει με έντονα 
συναισθήματα και μπορεί να αυτό-διαχειριστεί και να μην 
εμπλακεί ή καταβληθεί από τα συναισθήματα του πελάτη.



Παρουσία Coaching

Με ποιους 3 τρόπους 
«μπαίνεις» σε κατάσταση 
παρουσίας κατά την διάρκεια 
του coaching; 

Ας κάνουμε ομάδες
Μοιραστείτε τους τρόπους σας

Ξεκινάει πρώτα ο/η πιο ξανθή 
60 δευτερόλεπτα ο κάθε ένας 

ΠΑΜΕ!



Μοιράσου…

Πώς ήταν η εμπειρία;

Τι έμαθες όσο αφορά την Παρουσία 
Coaching;



Ενεργητική Ακρόαση:
Ικανότητα πλήρους εστίασης σε αυτό που λέει και δεν λέει ο πελάτης, 
κατανόησης του νοήματος όσων ειπώθηκαν στο πλαίσιο των 
επιθυμιών του πελάτη και η υποστήριξη της αυτό-έκφρασης του 
πελάτη.

Προσέχει τον πελάτη και την ατζέντα του πελάτη, και όχι την 
ατζέντα του coach για τον πελάτη.
Ακούει τις ανησυχίες, τους στόχους, τις αξίες και τα πιστεύω του 
πελάτη σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι δυνατό.
Διακρίνει ανάμεσα στις λέξεις, τον τόνο της φωνής και τη γλώσσα 
του σώματος.
Συνοψίζει, αναδιατυπώνει, επαναλαμβάνει, καθρεφτίζει πίσω 
στον πελάτη αυτά που είπε ο πελάτης ώστε να διασφαλίσει 
σαφήνεια και κατανόηση.                 Συνεχίζεται…



Ενεργητική Ακρόαση
Ικανότητα πλήρους εστίασης σε αυτό που λέει και δεν λέει ο πελάτης, 
κατανόησης του νοήματος όσων ειπώθηκαν στο πλαίσιο των 
επιθυμιών του πελάτη και η υποστήριξη της αυτό-έκφρασης του 
πελάτη.

Ενθαρρύνει, δέχεται, διερευνά και ενισχύει την έκφραση 
συναισθημάτων, αντιλήψεων, ανησυχιών, πεποιθήσεων, 
προτάσεων, κλπ. του πελάτη.
Ενσωματώνει και αξιοποιεί τις ιδέες και τις προτάσεις του πελάτη.
Συνοψίζει («bottom-lines») ή κατανοεί την ουσία της επικοινωνίας 
του πελάτη και τον βοηθά να φτάσει στην ουσία αντί να 
εμπλέκεται σε μεγάλες περιγραφικές ιστορίες.
Αφήνει τον πελάτη να βρει διέξοδο ή να «ξεκαθαρίσει» την 
κατάσταση χωρίς κριτική ή προσκόλληση για να προχωρήσει στα 
επόμενα βήματα.



Ενεργητική Ακρόαση:
Ικανότητα πλήρους εστίασης σε αυτό που λέει και δεν λέει ο πελάτης, 
κατανόησης του νοήματος όσων ειπώθηκαν στο πλαίσιο των 
επιθυμιών του πελάτη και η υποστήριξη της αυτό-έκφρασης του 
πελάτη.

Coaching session -έχετε 10 λεπτά…

Κάντε μια συνεδρία χωρίς κάμερα μόνο με ήχο

Παίρνετε καλές σημειώσεις 



Μοιράσου…

Πώς ήταν η εμπειρία;

Ποιο μέρος της δεξιότητας 
Ενεργητική Ακρόαση 
αισθανθήκατε περισσότερο;
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Το Life Coaching με έχει υποστηρίξει 
στο…

Γιατί πιστεύω πως το life coaching είναι 
αποτελεσματικό;

Παρακαλώ, σημειώστε το στο 
τετράδιό σας και στο chat 

ΕΙΜΑΙ LIFE COACH ΕΠΕΙΔΗ…



“Η ζωή είναι ένα δώρο και 
μας προσφέρει το 
προνόμιο, την ευκαιρία και 
την ευθύνη να δώσουμε 
κάτι πίσω με το να γίνουμε 
περισσότερα…“

Anthony Robbins

Leadership Expert, 
Δισεκατομμυριούχος 
Επιχειρηματίας, Συγγραφέας, 
Ομιλητής



Περπατάω
Κλασικό Μπαλέτο
Αποτυχία στην αγάπη
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εγκατάλειψη από έναν άνδρα
Λογιστική
Σύγχρονος Χορός
Ιστορία του χορού
Ζώντας σε 8 χώρες
Ιστιοπλοΐα
Έχοντας καταπληκτικούς 

φίλους
Εργασία για 15 ημέρες 

σε -10 βαθμούς Κελσίου
Μάρκετινγκ
Εργατικό Δίκαιο
Παραστάσεις
Προκλήσεις Ελέγχου

Ανθρώπινο Δυναμικό
Διαπραγματεύσεις
Δίκαιο των Πολιτιστικών 

Υποθέσεων
Εξωσωματική γονιμοποίηση
Συνάντηση με καταπληκτικούς 

ανθρώπους
Διαχείριση εκδηλώσεων
Αποτυχία
Πολιτιστικό Μάρκετινγκ
Διατροφικές Διαταραχές
Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο
Πτώχευση
Έρωτας
Κάνοντας καταδύσεις
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Ζώντας στη Νέα Υόρκη
Απόδοση



Next?

Μόνο αυτά;
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Γιατί το κάνουμε όλο αυτό;



Η ΤΖΙΛ…



Η ΤΖΙΛ…
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ!



“Ό,τι θέλετε είναι εκεί έξω και 
σας περιμένει να το 
αναζητήσετε. Ό, τι θέλετε, 
επίσης, θέλει εσάς. Αλλά, θα 
πρέπει να αναλάβετε δράση 
για να το πάρετε…“

Jack Canfield

Νο1 coach στην Αμερική, 
δισεκατομμυριούχος, συγγραφέας 45 
βιβλίων, ομιλητής



An accident?

Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο 
υπάρχετε αυτή τη δεδομένη στιγμή;

Πιστεύετε το ότι ζείτε σήμερα οφείλεται σε 
σύμπτωση και θα μπορούσατε να ζούσατε 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή;



An accident?

Πιστεύω ότι είμαστε όλοι εδώ αυτή τη συγκεκριμένη 
στιγμή για κάποιον λόγο.

Αυτός ο λόγος είναι να δημιουργήσουμε αξία ο ένας 
για τον άλλον.

Η αξία μας είναι η μοναδικότητά μας.



What do we focus on?

Τότε γιατί ξοδεύουμε τη ζωή μας εστιάζοντας στα 
κοινά μας χαρακτηριστικά;

Γιατί ξοδεύουμε τη ζωή μας προσπαθώντας να 
βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας για να είμαστε 

όπως όλοι οι άλλοι;
Γιατί δεν μαθαίνουμε τι μας διακρίνει από τους 

άλλους στο σχολείο ή όταν μελετάμε;



How the game works

Ο 
ΚΟΣΜΟΣΕΣΥ

Η ΑΞΙΑ ΣΟΥ *Από τον Coach Στρατηγικής Dan Sullivan



Many knew!

Γνώθι σαυτόν…
Σωκράτης

Βρείτε αυτό που σας αρέσει να κάνετε, δημιουργήστε αξία και στη 
συνέχεια βρείτε έναν τρόπο να πληρώνεστε πολύ για αυτό…

Brian Tracy

Το μυστικό της ζωής είναι να ανακαλύψετε τι σας αρέσει να κάνετε και 
να αναπτύξετε έναν τρόπο να πληρώνεστε για αυτό. Ένα μεγαλύτερο 

μυστικό είναι να κάνεις ό, τι αγαπάς, να πληρώνεσαι και να δίνεις 
μεγάλη αξία στους άλλους ανθρώπους. Και το μεγαλύτερο μυστικό 

όλων είναι να κάνεις ό, τι αγαπάς, να δίνεις μεγάλη αξία και να 
πληρώνεσαι εξαιρετικά καλά γι' αυτό…

Dan Sullivan



How?

Τα Δυνατά Μας Σημεία

Οι Αξίες Μας

Τα Καλύτερα Επιτεύγματά Μας

Η αντίληψη του περιβάλλοντός μας για 
εμάς 

Οι Στόχοι Μας

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ



How?ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Εστιάζοντας σε όσα:

Υπερέχουμε
Είμαστε παθιασμένοι
Μας κινητοποιούν

Όχι σε αυτό που είμαστε πολύ 
καλοί, αρκετά καλοί και μέτριοι…



How?ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Μια θαυμάσια συνειδητοποίηση θα είναι η μέρα που θα 
συνειδητοποιήσετε ότι είστε μοναδικοί σε όλο τον κόσμο. 
Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ατύχημα. Είστε ένας 
ειδικός συνδυασμός για έναν σκοπό-και μην τους αφήνετε 
να σας πουν διαφορετικά, ακόμα κι αν σας λένε ότι ο 
σκοπός είναι μια ψευδαίσθηση. (Ζήστε μια ψευδαίσθηση 
αν πρέπει). Είστε αυτός ο συνδυασμός έτσι ώστε να 
μπορείτε να κάνετε ό, τι είναι απαραίτητο για να κάνετε. 
Μην πιστεύετε ποτέ ότι δεν έχετε τίποτα να συνεισφέρετε. 
Ο κόσμος είναι μια απίστευτη ανεκπλήρωτη ταπετσαρία. 
Και μόνο εσείς μπορείτε να γεμίσετε αυτόν τον 
μικροσκοπικό χώρο που είναι δικός σας.
Leo Buscaglia



How?ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑ
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8-12	hours	per	day

Δουλειά ή Αποστολή;



8-12	hours	per	day

Πού βρίσκεσαι σήμερα;

Πού θέλεις να πας;

Τι θα προσπαθούσατε να 
κάνετε αν ξέρατε ότι δεν 

θα μπορούσατε να 
αποτύχετε;



Η Μοναδικότητά Σου Uniqueness?

Το προνόμιο μιας ζωής είναι να είσαι αυτός που 
είσαι…

Joseph Campbell

Διασκέδασε και Απόλαυσε τη 
Διαδρομή!



55

Τι με κάνει μοναδικό;

Πώς μπορώ να μοιραστώ τη 
μοναδικότητά μου με τον κόσμο;

Παρακαλώ, μοιραστείτε τις σκέψεις 
σας…

Είμαι μοναδικός επειδή...



My strengths

Η αποτυχία και η επιτυχία δεν είναι αντίθετα.

Είναι διαφορετικές καταστάσεις και πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά και 

ξεχωριστά.

Για να βρούμε το κλειδί της επιτυχίας ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να μελετήσουμε την 

αποτυχία.

Η αποτυχία μας λέει τι πήγε στραβά.

Φτιάξτε τη ζωή σας με βάση το τι λειτουργεί, και 
όχι ό,τι δεν λειτουργεί!

D. Cooperrider
Ιδρυτής του “Appreciative Inquiry” &  

Positive Psychology



My strengths

Γιατί είναι σημαντικό για εσάς να βρείτε τις δυνάμεις σας;

Στη δουλειά μου έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που κάνω καλύτερα κάθε 
μέρα 

Με αυτόν τον τρόπο λάμπεις, ξεχωρίζεις
Αισθάνεσαι στα καλύτερά σου εκεί

Είναι ο τρόπος να παρακινήσεις τον εαυτό σου να βρει αυτό που σου αρέσει

Οι περισσότεροι άνθρωποι υπερεκτιμούν τα 
μειονεκτήματά τους ενώ υποτιμούν τα 

πλεονεκτήματά τους…
Malcolm S. Forbes

(1919-1990), US Publisher 



My strengths

Γιατί είναι σημαντικό να βρείς τα δυνατά σου σημεία στο περιβάλλον εργασίας;

Υπάρχει μια παγκόσμια στροφή από τον έλεγχο προς την απελευθέρωση του ταλέντου.

Η εστίαση κινείται από το αφεντικό με επίκεντρο προς την ομάδα, κάθε άτομο φέρνει 

διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία.

Το κίνητρο προέρχεται από μέσα. Κανένα κίνητρο, κανένα αποτέλεσμα.

Οι εργαζόμενοι γίνονται όλο και πιο υπεύθυνοι για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας 

επιχείρησης, όχι του ιδιοκτήτη ή του μάνατζερ.

Γνώθι σαυτόν
Σωκράτης



My	strengths
Γράφουμε τα δυνατά σημεία μας. Όσα θέλουμε!

Τα καταγράφουμε μέσα στον μικρό κύκλο.

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤA ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ



My	strengths
Γράφουμε τα δυνατά σημεία μας. Όσα θέλουμε!

Τα καταγράφουμε μέσα στον κύκλο.

Δημιουργούμε ομάδες των 3

1 άτομο δέκτης ανατροφοδότησης και γράφει ότι 
ακούει

Κάθε bomber έχει 60" για να βομβαρδίσει τον δέκτη 
ανατροφοδότησης με δυνατά σημεία, θετικές 
παρατηρήσεις, πραγματικά συμπεράσματα και ευγενικά 
λόγια.

Ο δέκτης ανατροφοδότησης δεν μιλάει ούτε σχολιάζει. 
Απλά αναπνέει βαθιά και γράφει. Στο τέλος, λέει 
ευχαριστώ.

Αλλάζει ο δέκτης ανατροφοδότησης 

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤA ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ



My	strengths

Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

Πώς μπορώ να το εφαρμόσω στην πρακτική 
μου;

Συναισθήματα;

Συμπεράσματα;

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ 
ΣΗΜΕΙΑ



Συνεδρία των 10 λεπτών

Τόσο ο coach όσο και ο coachee κάνουν τη 
συνεδρία στο πάτωμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ COACHING



My	strengths
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

Πώς μπορώ να το εφαρμόσω στην πρακτική 
μου;

Συναισθήματα;

Συμπεράσματα;

ΣΥΝΕΔΡΙΑ COACHING



Discussion

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
Σήμερα παίρνω μαζί μου…



Discussion

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Τζιλ Δούκα, MBA, PCC
Επίσημο Μέλος του Forbes Coaches Council 

Life Coach, #1 Βραβευμένη Bestselling Συγγραφέας, 
Βραβευμένη Mentor από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Global Academy of Coaching™ 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ COACHΙΝG
19-20 Ioυνίου



Τζιλ Δούκα, MBA, PCC
Διεθνής Ομιλήτρια, Coach & Συγγραφέας



Έχετε κάνει το 1ο βήμα προς την προσωπική σας ανάπτυξη!

Ποια είναι η μία και μοναδική επένδυση που είναι ΠΑΝΤΑ 
κερδοφόρα;

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Έχετε κάνει το 1ο βήμα προς την προσωπική σας ανάπτυξη!

Ποια είναι η μία και μοναδική επένδυση που είναι ΠΑΝΤΑ 
κερδοφόρα;

Η επένδυση στον ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ!

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Έχετε κάνει το 1ο βήμα προς την προσωπική σας 
ανάπτυξη!

Ποια είναι η μία και μοναδική επένδυση που είναι ΠΑΝΤΑ 
κερδοφόρα;

Η επένδυση στον ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ WORKSHOP:

09:00 π.μ. – 11:30 μ.μ.

12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Για ποιο πράγμα είστε υπερήφανοι από 
χθές;

Παρακαλώ πάρτε 5 λεπτά για να γράψετε 
την απάντησή σας…

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ VORTEX

Παρακαλώ μοιραστείτε τις 
σκέψεις σας…



Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα και 
να ολοκληρώσετε το εργαστήριο.

Η συνέπεια είναι το κλειδί, να είστε πάντα στην ώρα σας.

Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να 
βεβαιωθείτε πως έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση.

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε όλα τα παιχνίδια και τις ασκήσεις.

Η GAC είναι η νέα σας οικογένεια. 

Οι εξαιρέσεις μας ωφελούν όλους.

Απελευθέρωσε την επίκριση. Αυτό είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.



Οτιδήποτε λέγεται εδώ αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη 
εχεμύθεια. 

Οποιαδήποτε κατάσταση, δύσκολη ή εύκολη, αντιμετωπίζεται 
με χιούμορ. J

Όχι στο αλκοόλ, στην καφεΐνη ή στα πάρτι.

Επικοινωνούμε την αλήθεια μας από πριν.

Ρωτήστε και διαπρέψτε, τώρα είναι η στιγμή. 

Να είστε ο εαυτός σας και να το διασκεδάσετε.



Confidence Check 

10. Χαρά, Εκτίμηση, Ενδυνάμωση, Ελευθερία, Πάθος
9. Ενθουσιασμός, Προθυμία, Ευτυχία
8. Θετική Προσδοκία, Πίστη, Αισιοδοξία
7. Ελπίδα, ικανοποίηση
6. Πλήξη, Νωθρότητα, Απαισιοδοξία
5. Εκνευρισμός, Ανυπομονησία
4. Απογοήτευση, Αμφιβολία
3. Ανησυχία, Επίκριση, αποθάρρυνση
2. Θυμός, εκδίκηση, Μίσος, οργή, ζήλια
1. Ανασφάλεια, Ενοχή, Φόβος, Πένθος, Κατάθλιψη

Η ΣΚΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ



Άμεση Επικοινωνία:

Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας coaching και χρήση γλώσσας που έχει τη μέγιστη δυνατή 
θετική επίδραση στον πελάτη.

Είναι σαφής, ευκρινής, και άμεσος στην ανταλλαγή και παροχή 
ανατροφοδότησης.
Επαναδιατυπώνει για να βοηθήσει τον πελάτη να καταλάβει από μια 
διαφορετική πλευρά τι θέλει ή για τι πράγμα δεν είναι σίγουρος.
Αναφέρει ξεκάθαρα τους στόχους του coaching, την ατζέντα της 
συνεδρίας, το σκοπό των τεχνικών και των ασκήσεων.
Χρησιμοποιεί κατάλληλη γλώσσα που δείχνει σεβασμό στον πελάτη 
(π.χ.μη-σεξιστική, μη-ρατσιστική, μη-τεχνική, χωρίς ειδική ορολογία).
Χρησιμοποιεί μεταφορές και αναλογίες για να βοηθήσει την παρουσίαση 
ενός σημείου ή να «ζωγραφίσει μία εικόνα με λέξεις».



Επίπεδο 1 του γείτονα 
Γεια σου τι κάνεις; Kαλά εσύ;

Επίπεδο 2 της γνωριμίας 
Πώς πάει η δουλειά; To σπίτι;

Επίπεδο 3 της αλήθειας 
Σε ευχαριστώ που ρωτάς. Αυτό και 
αυτό συμβαίνει πραγματικά

Μοιράζομαι 
σε επίπεδο 3 



Μοιράζομαι σε Επίπεδο 3 
Επαγγελματικά 5% που πάει πολύ καλά

Επαγγελματικά 5% που δεν πάει καλά 

Προσωπικά 5% που δεν πάει πολύ καλά

Προσωπικά 5% που πάει πολύ καλά 

Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; Γιατί;

Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; Γιατί;

Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; Γιατί;

Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό; Γιατί;

Το μοτίβο που βλέπω είναι:



Μοιραζόμαστε με coach 2 λεπτά ο 
κάθε ένας  



Μοιραζόμαστε
Πώς εκδηλώθηκε η Άμεση 
Επικοινωνία;



ΑΦΗΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…

Όταν ήμασταν νέοι, ΕΚΦΡΑΖΑΜΕ τα 
συναισθήματά μας

Δεν ήταν πάντα αποδεκτά

Απόφαση: δεν μπορώ να κερδίσω!

Πρόβλημα: Πώς θα σταματήσω να χάνω;



ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ…

Σταματάτε να παίζετε

Τα παρατάτε

Δεν δίνετε το 100% (δεν έχετε προσπαθήσει πραγματικά)

Καταστρέφετε το παιχνίδι για εσάς και τους άλλους.

Κρατάτε τους άλλους μακριά από τη νίκη

Γίνεστε πρόβλημα (υγεία, εθισμοί)

Γίνεστε χαλάκι για τους άλλους

Κρίνετε τους πάντες

Γίνεστε τελειομανείς



My strengths

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ…

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΝΙΚΗΣΩ!

Κάθε φορά που βλέπω πως τα πράγματα δεν 
πηγαίνουν όπως θέλω

Διαβάζω τη λίστα και καταλαβαίνω πώς 
κρατώ τον εαυτό μου πίσω



Συνεδρία των 10 λεπτών

Τόσο ο coach όσο και ο coachee κάνουν τη 
συνεδρία όρθιοι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ COACHING



Δημιουργία Επίγνωσης:

Ικανότητα να ενσωματώνει και να αξιολογεί πολλαπλές πηγές 
πληροφόρησης και να κάνει ερμηνείες που βοηθούν τον πελάτη να 
αποκτήσει επίγνωση και έτσι να πετύχει το συμφωνημένο 
αποτέλεσμα.

Πάει πέρα από τα λόγια, αξιολογεί τι απασχολεί τον πελάτη, χωρίς 
να εγκλωβίζεται στην περιγραφή του πελάτη.
Επικαλείται /χρησιμοποιεί έρευνα για την καλύτερη κατανόηση, 
ευαισθητοποίηση και σαφήνεια.
Αναγνωρίζει μαζί με τον πελάτη τις βαθύτερες ανησυχίες, τους 
τυπικούς και σταθερούς τρόπους αντίληψης του εαυτού του και 
του κόσμου (του πελάτη), τις διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
περιστατικών και την ερμηνεία τους, τις διαφορές ανάμεσα στις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τη δράση.

Συνεχίζεται…



Δημιουργία Επίγνωσης:

Ικανότητα να ενσωματώνει και να αξιολογεί πολλαπλές πηγές 
πληροφόρησης και να κάνει ερμηνείες που βοηθούν τον πελάτη να 
αποκτήσει επίγνωση και έτσι να πετύχει το συμφωνημένο 
αποτέλεσμα.

Βοηθά τον πελάτη να κατανοήσει για τον εαυτό του νέες σκέψεις, 
πιστεύω, αντιλήψεις, συναισθήματα, διαθέσεις, κλπ. που 
ενδυναμώνουν την ικανότητα του πελάτη να πετύχει αυτό που 
είναι σημαντικό για εκείνο.
Επικοινωνεί ευρύτερες προοπτικές στον πελάτη και του εμπνέει 
τη δέσμευση να μετατοπίσει τις απόψεις του και να βρει νέες 
δυνατότητες για δράση.
Βοηθά τον πελάτη να δει τους διαφορετικούς αλληλένδετους 
παράγοντες που επηρεάζουν τον ίδιο και τη συμπεριφορά του 
(π.χ. σκέψεις, συναισθήματα, σώμα, υπόβαθρο).

Συνεχίζεται…



Δημιουργία Επίγνωσης:

Ικανότητα να ενσωματώνει και να αξιολογεί πολλαπλές πηγές 
πληροφόρησης και να κάνει ερμηνείες που βοηθούν τον πελάτη να 
αποκτήσει επίγνωση και έτσι να πετύχει το συμφωνημένο 
αποτέλεσμα.

Εκφράζει σκέψεις και ιδέες (insights) στον πελάτη με τρόπο που 
είναι χρήσιμος και σημαντικός για τον πελάτη.
Εντοπίζει κύρια δυνατά σημεία σε σχέση με κύριες περιοχές προς 
γνώση και ανάπτυξη και τι είναι πιο σημαντικό να θέσει κατά τη 
διάρκεια του coaching.
Ζητά από τον πελάτη να διακρίνει μεταξύ ασήμαντων και 
σημαντικών θεμάτων, περιστασιακών και επαναλαμβανόμενων 
συμπεριφορών, όταν ανιχνεύει διαφορές ανάμεσα σε αυτό που 
λέγεται και αυτό που γίνεται.



My	strengths
Γράφουμε τα δυνατά σημεία μας. Όσα θέλουμε!

Τα καταγράφουμε μέσα στον μικρό κύκλο.

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤA ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ



My	strengths
Γράφουμε τα δυνατά σημεία μας. Όσα θέλουμε!

Τα καταγράφουμε μέσα στον κύκλο.

Δημιουργούμε ομάδες των 3

1 άτομο δέκτης ανατροφοδότησης και γράφει ότι 
ακούει

Κάθε bomber έχει 60" για να βομβαρδίσει τον δέκτη 
ανατροφοδότησης με δυνατά σημεία, θετικές 
παρατηρήσεις, πραγματικά συμπεράσματα και ευγενικά 
λόγια.

Ο δέκτης ανατροφοδότησης δεν μιλάει ούτε σχολιάζει. 
Απλά αναπνέει βαθιά και γράφει. Στο τέλος, λέει 
ευχαριστώ.

Αλλάζει ο δέκτης ανατροφοδότησης 

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤA ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ



My	strengths

Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

Πώς μπορώ να το εφαρμόσω στην πρακτική 
μου;

Συναισθήματα;

Συμπεράσματα;

ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ 
ΣΗΜΕΙΑ



10 λεπτά

Μια συνεδρία coaching όρθιοι
Πώς ήταν η εμπειρία;
Πώς μπορώ να υποστηρίξω τους πελάτες μου με αυτό 
Που έμαθα;
Tι αισθάνομαι;

COACHING SESSION



Μοιράσου…

Πώς δημιουργήσατε 
επίγνωση για τον εαυτό 
σας; 
Πώς μπορείτε να 
υποστηρίξετε τους 
πελάτες σας με αυτά που 
μάθατε; 
Συναισθήματα; 
Συμπεράσματα;



My strengths

Ποιος θέλει να νιώσει
ΥΠΕΡΟΧΑ?



Confidence Check 

10. Χαρά, Εκτίμηση, Ενδυνάμωση, Ελευθερία, Πάθος
9. Ενθουσιασμός, Προθυμία, Ευτυχία
8. Θετική Προσδοκία, Πίστη, Αισιοδοξία
7. Ελπίδα, ικανοποίηση
6. Πλήξη, Νωθρότητα, Απαισιοδοξία
5. Εκνευρισμός, Ανυπομονησία
4. Απογοήτευση, Αμφιβολία
3. Ανησυχία, Επίκριση, αποθάρρυνση
2. Θυμός, εκδίκηση, Μίσος, οργή, ζήλια
1. Ανασφάλεια, Ενοχή, Φόβος, Πένθος, Κατάθλιψη

Η ΣΚΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ



Προγραμματισμός και Στοχοθεσία:

Ικανότητα να αναπτύσσει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό πλάνο 
με τον πελάτη.

Συνθέτει τις διαθέσιμες πληροφορίες και διαμορφώνει με τον 
πελάτη ένα πλάνο coaching και τους αναπτυξιακούς στόχους που 
ανταποκρίνονται στα θέματα ενδιαφέροντος και στις σημαντικές 
περιοχές μάθησης και ανάπτυξης.
Δημιουργεί ένα πλάνο με αποτελέσματα που είναι εφικτά, 
συγκεκριμένα και έχουν ημερομηνίες.
Κάνει προσαρμογές στο πλάνο όπως απαιτείται από τη 
διαδικασία του coaching και από αλλαγές στην κατάσταση.
Βοηθά τον πελάτη να βρει και να χρησιμοποιήσει διαφορετικές 
πληγές μάθησης (π.χ. βιβλία, άλλους επαγγελματίες).
Αναγνωρίζει και στοχεύει σε πρώιμες επιτυχίες που είναι 
σημαντικές για τον πελάτη (πράγματα που μπορεί να πετύχει 
νωρίς/ σύντομα).



Προγραμματισμός και Στοχοθεσία:

Ικανότητα να αναπτύσσει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό πλάνο 
με τον πελάτη.

Ποιος είναι ο ΕΝΑΣ στόχος που θα κάνει όλη τη 
διαφορά στη ζωή σας αν τον επιτύχετε τους 
επόμενους 3 μήνες;

Παρακαλώ, κάνετέ τον SMART…

Παρακαλώ, μοιραστείτε τον με τους συντρόφους 
σας…



Μοιράσου…
Προγραμματισμός και 
Στοχοθεσία:

Ικανότητα να αναπτύσσει και διατηρεί 
ένα αποτελεσματικό πλάνο με τον 
πελάτη.

Τι μάθατε;

Πώς νιώθετε;

Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους 
πελάτες σας με αυτά που μάθατε;



Διαχείριση Προόδου και Αυτολογοδοσίας:

Ικανότητα να κρατά την προσοχή του σε ότι είναι σημαντικό για τον 
πελάτη, και να αφήνει στον πελάτη την ευθύνη για ανάληψη 
δράσης.

Ξεκάθαρα ζητά από τον πελάτη ενέργειες που θα τον πάνε πιο 
κοντά στο στόχο του.
Παρακολουθεί την εξέλιξη ρωτώντας τον πελάτη σχετικά με τις 
ενέργειες που στην προηγούμενη συνεδρία δεσμεύτηκε να κάνει.
Επιβραβεύει τον πελάτη για όσα έχει κάνει, δεν έχει κάνει, 
έμαθε ή αναγνώρισε από την τελευταία συνεδρία.
Προετοιμάζει, οργανώνει και εξετάζει μαζί με τον πελάτη 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται στις συνεδρίες.

Συνεχίζεται…



Διαχείριση Προόδου και Αυτολογοδοσίας:

Ικανότητα να κρατά την προσοχή του σε ότι είναι σημαντικό για τον 
πελάτη, και να αφήνει στον πελάτη την ευθύνη για ανάληψη 
δράσης.

Κρατά τον πελάτη στο «σωστό δρόμο» (on track) μεταξύ των 
συνεδριών, με το να παρακολουθεί το πλάνο coaching και τα 
αποτελέσματα, τους συμφωνημένους τρόπους δράσης και τα 
θέματα για επόμενες συνεδρίες.
Εστιάζει στο πλάνο coaching αλλά είναι επίσης ανοιχτός να 
προσαρμόσει συμπεριφορές και δράσεις βασισμένος στη 
διαδικασία του coaching και να κάνει αλλαγές στην κατεύθυνση 
κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
Μπορεί να κινηθεί μπροστά και πίσω στη μεγάλη εικόνα που 
οδεύει ο πελάτης, θέτοντας το πλαίσιο για το τι συζητιέται και 
που επιθυμεί να πάει ο πελάτης.

Συνεχίζεται…



Διαχείριση Προόδου και Αυτολογοδοσίας:

Ικανότητα να κρατά την προσοχή του σε ότι είναι σημαντικό για τον 
πελάτη, και να αφήνει στον πελάτη την ευθύνη για ανάληψη 
δράσης.

Προωθεί την αυτό-πειθαρχία του πελάτη και κρατά τον πελάτη 
υπόλογο / υπεύθυνο για όσα λένε ότι θα κάνουν, για τα 
αποτελέσματα μιας εκούσιας ενέργειας, ή για ένα συγκεκριμένο 
πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Αναπτύσσει την ικανότητα του πελάτη να λαμβάνει αποφάσεις, 
να θέτει βασικά θέματα που τον απασχολούν και να αναπτύσσει 
τον εαυτό του (να λαμβάνει feedback, να καθορίζει 
προτεραιότητες και να θέτει το ρυθμό μάθησης, να επανεξετάζει 
τις εμπειρίες του και να μαθαίνει από αυτές).
Αντιμετωπίζει (έρχεται αντιμέτωπος) με θετικό τρόπο τον πελάτη 
όταν αυτός δεν έχει κάνει τις συμφωνημένες ενέργειες.



Your	board
"Η φαντασία είναι το παν... Πρώτα το 
ονειρευόμαστε και μετά το ζούμε... “
Albert Einstein 

Μπορούμε πραγματικά να 
κάνουμε κάτι, να το 
πετύχουμε ακόμα και πριν το 
σκεφτούμε, πριν το 
σχηματίσουμε μέσα στο 
μυαλό μας;



Your	board

RAS: Reticular Activating System
(Δικτυωτό Σύστημα ενεργοποίησης)

Το RAS φιλτράρει μέσα μας ό, τι 
πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό…



Υλοποίηση
Στοχοθέτηση
Ολοκλήρωση

Πανηγυρικό συναίσθημα

Ελευθερώνουμε το RAS για να 
πετύχουμε τους στόχους μας.

Your	board



και οι δύο coach

Μια συνεδρία γεμάτη με πράξεις που θα γίνουν 
στο άμεσο μέλλον
Πώς μπορείτε να προσθέσετε τα σημεία 
δράσης στην καθημερινή σας ζωή;

ΣΥΝΕΔΡΙΑ COACHING



Μοιράσου…
Διαχείριση Προόδου και 
Αυτολογοδοσίας:

Ικανότητα να κρατά την προσοχή του σε 
ότι είναι σημαντικό για τον πελάτη, και να 
αφήνει στον πελάτη την ευθύνη για 
ανάληψη δράσης.

Τι μάθατε;

Πώς νιώθετε;

Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους 
πελάτες σας με αυτά που μάθατε;



Ποια είναι τα επόμενα σημεία δράσης σας;
Παρακαλώ μοιραστείτε τα με τον 

σύντροφο υπευθυνότητάς σας



Τι παίρνετε μαζί σας αυτές τις 2 μέρες;

3 λέξεις
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ



Discussion

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!


