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ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑ 
με ςαυύςηςα και αρτάλεια! 

 

Σξ ποόγοαμμα: 
 

 Απεσθύμεςαι ρε: 

 Τφηλόβαθμα ρςελέυη πξσ βοίρκξμςαι μποξρςά ρε μια μεγάλη 
αλλαγή, και υοειάζεςαι μα αμαπςύνξσμ μέα αμςίληφη και ικαμόςηςεπ 
γι ασςή ςη μεςάβαρη ρςημ καοιέοα ςξσπ χπ επιυειοημαςίεπ ή 
freelancers, 

 
 Επιςσυημέμξσπ επαγγελμαςίεπ (γιαςοξύπ, δικηγόοξσπ και πξλιςικξύπ 

μεςανύ άλλχμ) πξσ επιζηςξύμ μα αμαπςύνξσμ πεοαιςέοχ ςη 
δοαρςηοιόςηςά ςξσπ ή μα δξκιμάρξσμ μέξσπ ηγεςικξύπ οόλξσπ. 

 
 ςξυεύει μα: 

 

 Αμαδείνει και μα ανιξπξιήρει ςα ιρυσοά ρημεία από ςη μέυοι ςώοα 
επαγγελμαςική ρξσ πξοεία, 

 Εναλείφει ςα οίρκα πξσ ποξκύπςξσμ χπ μέοξπ ςηπ διαμόοτχρήπ ρξσ, 
ρε ρυέρη με ςξ μέξ ρξσ ποξξοιρμό, 
 

 Υέοει ρςημ επιτάμεια ςιπ ερχςεοικέπ αμάγκεπ και δσμαςόςηςέπ ρξσ 
για μέεπ επιλξγέπ πξσ θα ξδηγήρξσμ ρε μια μέα καςεύθσμρη, 
 

 Εμδσμαμώρει ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ, ςημ ασςξπεπξίθηρη, 
ςημ ασςξπειθαουία και ςημ εςξιμόςηςα για δοάρη, 
 

 Απαλείφει ρυεςικξύπ τόβξσπ, ασςό-παγίδεσρη και αμαβληςικόςηςα, 

 Καςαλήνει ρςξ καςαλληλόςεοξ και ρατέρςεοξ πλάμξ αμάπςσνηπ για 
ςη δική ρξσ μξμαδική ποξρχπικόςηςα, 

 Ποξρτέοει ξλξκληοχμέμη σπξρςήοινη ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ 
μεςάβαρηπ. 
 

 

 5 διαθέριμεπ θέρειπ 

Κλείρε ςξ οαμςεβξύ ρξσ ςώοα! 
coaching@inwards.gr 
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  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑ με ςαυύςηςα και αρτάλεια!  

 

κξπόπ:  

Να ξλξκληοώρειπ με επιςσυία μια 

διαδικαρία αλλαγήπ για ςημ ξπξία 

καμέμαπ δεμ είμαι απξλύςχπ έςξιμξπ! 

-Θα βξηθηθείπ μα εμςξπίρειπ ςα 

ερχςεοικά ρξσ κίμηςοα και αμάγκεπ 

πξσ θα καθξοίρξσμ ςημ καιμξύοια ρξσ 

καςεύθσμρη και ςξ αςξμικό ρξσ πλάμξ 

μεςάβαρηπ.  

-Θα αμακαλύφειπ ςιπ εμαλλακςικέπ ρξσ 

και θα ρυεδιάρειπ αμαλσςικά ςιπ 

δοάρειπ ρξσ ώρςε μα κάμειπ μια 

επιςσυημέμη μεςάβαρη.  

-Καθ’ όλη ςη διάοκεια θα εμθαοούμεραι 

για μα πεοάρειπ ρςη δοάρη, και θα 

εκπαιδεύεραι ρςημ εμεογό ρσμμεςξυή 

για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςξσ ρυεδίξσ 

ρξσ. 

-Θα τέοειπ απξςελέρμαςα με αρτάλεια 

και ςαυύςηςα δημιξσογώμςαπ ερύ... ςη 

δική ρξσ, μξμαδική, επιλξγή! 
 

Πλαίριξ ποξρέγγιρηπ:  

Σξ ποόγοαμμα "ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑ" 

βαρίζεςαι ρςιπ πιξ ρύγυοξμεπ θεχοίεπ 

και αμακαλύφειπ ςηπ Ψσυξλξγίαπ, ςηπ 

Φιλξρξτίαπ και ςηπ Νεσοξεπιρςήμηπ 

και ακξλξσθεί ςιπ αουέπ ςξσ Behavioral 

Coaching Institute US. 

Ποόκειςαι για εναςξμικεσμέμεπ και 

ενειδικεσμέμεπ παοεμβάρειπ behavioral 

και leadership presence, με ρςξιυεία 

από ςιπ αουέπ ςξσ Behavioral Coaching 

και ςηπ σρςημικήπ σμβξσλεσςικήπ.  

σμξλική διάοκεια: 3 ή 6 μήμεπ. 

σμεδοίεπ: 12 ή 24 εβδξμαδιαίεπ 

αςξμικέπ ρσμαμςήρειπ διάοκειαπ 90' και 

επιπλέξμ 2 - 3 ρσμεδοίεπ ατιεοχμέμεπ 

ρε διαγμχρςικά και ρσμεμςεύνειπ. 
 

Διαγμχρςικά Εογαλεία:  

1) Εςξιμόςηςα για αλλαγή, 

2) Αμάλσρη σμπεοιτξοικξύ ςσλ,  

3) Ανιξλόγηρη Ποξρχπικώμ Κιμήςοχμ,  

4) Δείκςηπ Ανιώμ Ζχήπ (Ποξαιοεςικό).  
 

Ο ύμβξσλόπ ρξσ:  

Επαγγελμαςίαπ Master Coach με 

μακοόυοξμη εμπειοία coaching και 

ποξρχπική εμπειοία ρε επαγγελμαςική 

μεςάβαρη. 
 

Ποξτίλ σμμεςευόμςχμ:  

Επιςσυημέμξι επαγγελμαςίεπ πξσ 

επιθσμξύμ μα ρσμευίρξσμ ςημ επιςσυία 

ςξσπ ρε διατξοεςικό επαγγελμαςικό 

πεδίξ. Σξ ποόγοαμμα απαιςεί 

ειραγχγική ρσμέμςεσνη 60 λεπςώμ 

υχοίπ υοέχρη. 
 

Εμπιρςεσςικόςηςα:  

Οςιδήπξςε ρσζηςείςαι καςά ςη διάοκεια 

ςχμ ρσμεδοιώμ απξςελεί ιδιχςικό και 

εμπιρςεσςικό σλικό και χπ εκ ςξύςξσ 

απξλύςχπ ποξρςαςεσμέμη πληοξτξοία.  
 

Φώοξπ ρσμαμςήρεχμ:  

Γοατεία inwards ή ρςξ γοατείξ ςξσ 

coachee (για ποξγοάμμαςα πξσ 

σπξρςηοίζξμςαι από ςημ εςαιοεία).  

Χοήρη skype: Ποξαιοεςική. 
 

Έμαονη: 5/6/2017. 

 

Ειραγχγικέπ ρσμαμςήρειπ: 

Έχπ 22/5/2017.                 

-ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - 5 ΘΕΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΕ 


