
                                                                                                                                                

 

Εισαγωγή 
 

Πως να οργανωθείτε καλύτερα!  

 

Για την καλύτερη προετοιμασία σας για την πιστοποίηση παρακαλώ να έχετε 2 μεγάλα 

σημειωματάρια, σπιράλ κατά προτίμηση. 

Το ένα θα το χρησιμοποιήσετε για τις σημειώσεις σας και το άλλο για τις συνεδρίες σας coaching. 

Επίσης, παρακαλούμε να πάρετε ένα φάκελο A4, με ένα κλιπ (με 2 τρύπες), όπου θα προσθέσετε 

σελίδες που θα χρησιμοποιήσουμε ως βιβλιογραφία. 

Το αγαπημένο σας στυλό ή μολύβι θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις καλύτερες σημειώσεις! 

 

 

5 τρόποι για να γίνεις ο/η καλύτερος/η Coach - Ηγέτης    

 

1. Κάνε κάτι κάθε μέρα, ακόμη κι αν είναι κάτι μικρό (baby steps). Μην αφήνεις πράγματα για την 
τελευταία στιγμή.  

2. Να επικοινωνείς συχνά με τον σύντροφο υπευθυνότητάς σου. Είναι κάτι που θα σε βοηθήσει 
πραγματικά στην πρόοδο σου!  

3. Διάβασε τα βιβλία, ειδικά το "Η επιτυχία βήμα - βήμα" του Jack Canfield     
4. Να έχεις εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Θα σου ζητηθεί να κάνεις coaching χωρίς λεπτομερείς 

οδηγίες για το πως να το κάνεις. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις το προσωπικό σου coaching 
στυλ, το οποίο θα επαναπροσδιορίσουμε στις συνεδρίες εποπτείας.  

5. Να είσαι έτοιμος/η να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσης σου! Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να 
αναπτυχθείς πραγματικά! 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

 

 

 

Βιβλία  

Παρακάτω θα βρείτε τα βιβλία για την εκπαίδευσή σας που θα παραγγείλετε από το 

https://www.bookdepository.com/ άμεσα, και παρακαλώ να επιλέξετε τη δυνατότητα 

γρήγορης παράδοσης. Όσα δεν υπάρχουν στα Ελληνικά, είναι προτεινόμενα. Τα Ελληνικά βιβλία είναι 

υποχρεωτικά.  

 

 

 1. The Success Principles by Jack Canfield 10η αναθεωρημένη έκδοση, παραγγείλτε εδώ 

ή στα ελληνικά: Η επιτυχία βήμα βήμα  Jack Canfield, παραγγείλτε εδώ 

2. The Millionaire Messenger by Brendon Burchard,  παραγγείλτε εδώ 

3. Coaching Questions: A Coach's Guide to Powerful Asking Skills by Tony Stoltzfus, 

παραγγείλτε εδώ 

4. The Strengths Finder by Tom Rath,  παραγγείλτε εδώ 

5. Create Love: 7 Secrets to Manifest Your Perfect Match by Jill Douka and Nikolas 

Ouranos  

ή στα ελληνικά:  Αγάπη Τώρα τα 7 Μυστικά για τη σχέση που Ονειρεύεσαι, Τζιλ Δούκα, Νικόλας 

Ουρανός,  παραγγείλτε εδώ 

6.      How to Create your Life: 3 Keys - 30 Days to Make Your Dreams a Reality With the 

Support of Life Coaching by Jill Douka and Nikolas Ouranos  

ή στα ελληνικά:  Ευ Ζην Τώρα: 3 Κλειδιά για το Πως να Πραγματοποιήσεις τα Όνειρα σου σε 30 

Μέρες με την Υποστήριξη του Life Coaching,  παραγγείλτε εδώ 

7. Infinite Possibilities: The Art of Living Your Dreams by Mike Dooley, παραγγείλτε εδώ 

8. Think and grow rich by Napoleon Hill, διαλέξτε όποια έκδοση θέλετε,  παραγγείλτε εδώ 

ή στα ελληνικά: Σκέψου και πλούτισε,  by Napoleon Hill,  παραγγείλτε εδώ 

https://www.bookdepository.com/
https://www.bookdepository.com/The-Success%20Principles/9780062364289?a_aid=global_academy
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/i-epityhia-bima-bima/prod7993294pp/
https://www.bookdepository.com/The-Millionaire-Messenger/9781451665994?a_aid=global_academy
https://www.bookdepository.com/Coaching-Questions-Coachs-Guide-Powerful-Asking-Skills-Tony-Stoltzfus/9780979416361?a_aid=global_academy
https://www.amazon.co.uk/StrengthsFinder-2-0-Upgraded-Discover-Strengths/dp/159562015X/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=globalacademy-21&linkCode=w00&linkId=cc8219d175286f8c677f46b337337433&creativeASIN=159562015X
https://www.jillandnikolas.com/create-love.html
https://www.jillandnikolas.com/create-your-life.html
https://www.bookdepository.com/Infinite-Possibilities-Mike-Dooley/9781582702322?a_aid=global_academy
https://www.bookdepository.com/Think-and-Grow-Rich-Napoleon-Hill/9780449214923?ref=grid-view&qid=1503911141152&sr=1-3?a_aid=global_academy
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/skepsoy-kai-ploytise/prod8971686pp/


                                                                                                                                                

 

9. Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose - the Principles 

and Practice of Coaching and Leadership by John Whitmore,  παραγγείλτε εδώ 

10. On Becoming a Person, σας παρακαλώ κατεβάστε το βιβλίο δωρεάν από εδώ  

 

Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις, Executive Coaching και Mentoring ή Coaching 

Σχέσεων, θα χρειαστείς τα παρακάτω βιβλία:  

 

Coaching σχέσεων  

11. Men are from Mars Women are from Venus, by John Gray,  παραγγείλτε εδώ 

ελληνικά: Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη, by Jogn Gray,  παραγγείλτε εδώ 

12. Act Like a Lady, Think Like a Man : What Men Really Think About Love, 

Relationships, Intimacy and Commitment by Steve Harvey,  παραγγείλτε εδώ 

Ελληνικά: Φέρσου σαν γυναίκα σκέψου σαν άνδρας, Steve Harvey,  παραγγείλτε εδώ 

13. Spiritual Intimacy-What You Really Want with A Mate by Sondra Ray and Markus Ray,  

παραγγείλτε εδώ 

 

Executive Coaching and Mentoring  

14. Executive Coaching for Results: The Definitive Guide to Developing Organizational 

Leaders,  παραγγείλτε εδώ 

15. The Coaching Manual: The Definitive Guide to The Process, Principles and Skills of 

Personal Coaching by Julie Starr,  παραγγείλτε εδώ  

16. The Mentoring Manual: Your step by step guide to being a better mentor by Julie 

Starr,  παραγγείλτε εδώ 

17. Mass Influence: The habits of the highly influential by Teresa de Grosbois,   

παραγγείλτε εδώ 

https://www.bookdepository.com/Coaching-for-Performance-John%20Whitmore/9781473658127?ref=grid-view&qid=1503911171934&a_aid=global_academy&sr=1-1
http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Carl_Rogers_On_Becoming_a_Person.pdf
https://www.bookdepository.com/book/9780060574215/?a_aid=rgac
https://www.public-cyprus.com.cy/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/psychology/andres-apo-ton-ari-gynaikes-apo-tin-afroditi/prod421830/
https://www.bookdepository.com/book/9780062359971/?a_aid=rgac
https://www.public.gr/product/books/greek-books/family-home/self-improvement-body-and-spirit/fersoy-san-gynaika-skepsoy-san-andras/prod481992pp/
https://www.bookdepository.com/book/9781681399317/?a_aid=rgac
https://www.amazon.com/Executive-Coaching-Results-Definitive-Organizational/dp/1576754480
https://www.amazon.co.uk/Coaching-Manual-Definitive-Principles-Personal/dp/1292084979/ref=pd_sbs_14_5/260-6991906-4088230?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1292084979&pd_rd_r=74a75e9e-db5a-44b7-bd7b-5522b05f428d&pd_rd_w=DPCPK&pd_rd_wg=1njCq&pf_rd_p=7f9048ad-9bda-4493-8578-13e4eff8da65&pf_rd_r=5D0WJ7CSHRKNMSZMBQ92&psc=1&refRID=5D0WJ7CSHRKNMSZMBQ92
https://www.bookdepository.com/The-Mentoring-Manual/9781292017891
https://www.amazon.com/Mass-Influence-habits-highly-influential/dp/1926643100


                                                                                                                                                

 

 

Μόλις τα έχετε στα χέρια σας, παρακαλώ αρχίστε να διαβάζετε το Τhe Success Principles (Η 

επιτυχία βήμα βήμα). Αυτό θα είναι το βιβλίο που θα εστιάσουμε στον πρώτο μήνα των 

σπουδών σας. 

 

 

Το ταξίδι της ανάπτυξης και της αποφοίτησης! 

 
 
Κατανοώ ότι η αποφοίτησή μου προϋποθέτει την υλοποίηση των παρακάτω μέσα σε 12 μήνες: 
 

 8 μαθήματα των 4.5 ωρών το κάθε ένα, για 12 μήνες  

 2 ημέρες live εκπαίδευση 10 ωρών  

 5 online συνεδρίες  εποπτείας coaching ανά μαθητή, σε group.  

 22 μαθήματα ύλης στο web board με video και ασκήσεις για 190 ώρες διάβασμα και καταγραφή 

συμπερασμάτων και ανάλυσης coaching (4 ώρες την εβδομάδα διάβασμα). 

 Κάθε coach-μαθητής κατά την διάρκεια των 12 μηνών κάνει τις παρακάτω ασκήσεις στα  πλαίσια 

της εκπαίδευσης:  

 20 συνεδρίες coaching ως coach με συμμαθητές. 

 20 συνεδρίες coaching ως coachee με συμμαθητές. 

 Σύντροφος υπευθυνότητας με συμμαθητή/συμμαθήτρια. 

 5 συνεδρίες εποπτείας coaching: ο coach-μαθητής κάνει συνεδρία και ο επόπτης παρέχει θετική 

ανατροφοδότηση (οι συνεδρίες- εποπτείας θα γίνουν online). 

 Κατανοώ ότι θα κληθώ να λάβω μια κατεύθυνση σπουδών σε Coaching Σχέσεων (για wellness 

coaching, teens coaching, parenting coaching, couples coaching, singles coaching) και σε 

Executive and Mentoring Coaching. 

 

 



                                                                                                                                                

 

 

Κατανοώ ότι για να αποφοιτήσω θα παραδώσω τα παρακάτω: 

 Καταγραφή σκέψεων άνω των 300 λέξεων για κάθε web μάθημα στο ιδιωτικό coaches group 

(22*300= 6.600 λέξεις στους 12 μήνες)  

 Μοντέλο coaching με ανάλυση πάνω από 2000 λέξεις  

 Μαθήματα- συμπεράσματα-προκλήσεις από τις συνεδρίες coaching ως coach με συμμαθητές και 

τις  συνεδρίες coaching ως coachee με συμμαθητές, πάνω από 2.000 λέξεις  

 Θα έχω κάνει τις 5 συνεδρίες εποπτείας και έχω επάρκεια στην βαθμολόγηση δηλαδή θα έχω 

επιδείξει πάνω από 80% κατανόηση των βασικών αρχών coaching κατά τις 5 συνεδρίες. 

 Θα έχω παρουσία σε πάνω από το 80% των μαθημάτων  

 

 


