
  

1 / 1 

 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 
Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 

www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

Σεμινάριο 
«Ανάπτυξη Διευθυντικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων» 

 

Τίτλος: Ηγεσία και Καθοδήγηση (Coaching) 

ΠΟΤΕ & ΠΟΥ 

15 Νοεμβρίου 2019 

9:00-17:00 

Εκπαιδευτικό Κέντρο DUAL HELLAS, Ελληνογερμανικός Σύλλογος 
Φιλαδέλφεια (Μονεμβασίας & Κριεζή 62 – 64, 151 25 Μαρούσι) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Αγρόγιαννος (Βιογραφικό) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

280 € + ΦΠΑ 24 % Μέλη του Επιμελητηρίου (347,20 €) 

450 €+ ΦΠΑ 24 % Μη Μέλη του Επιμελητηρίου (558 €) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι αποτελεσματικοί διευθυντές είναι ηγέτες που παρέχουν ποιοτική 
καθοδήγηση στο προσωπικό τους. Καθοδηγούν τους συνεργάτες τους με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να τους παρακινούν να λειτουργούν καλύτερα, να 
αναπτύσσονται προσωπικά και να βελτιώνεται σταθερά η εργασιακή σχέση. 

Σε αυτό το εργαστήριο παρέχετε ένα μοντέλο καθοδήγησης και τεχνικές για 
καθοδήγηση βελτίωσης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν κρίσιμες 
δεξιότητες για να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους συνεργάτες τους. 
Τέλος βελτιώνουν την ικανότητά τους να είναι πιο αποτελεσματικοί σαν 
καθοδηγητές. Την πρώτη ευκαιρία για καθοδήγηση οι συμμετέχοντες θα 
την έχουν ήδη κατά την διάρκεια του εργαστηρίου.  

ΣΤΟΧΟΙ  

Μετά το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Καθοδηγούν τους συνεργάτες τους για τη βελτίωση των 

επιδόσεων. 

• Χρησιμοποιούν τις οξυμένες τους αντιλήψεις για να προσδιορίζουν 
τις βασικές συμπεριφορές που οδηγούν σε βελτίωση του 
καθοδηγούμενου. 

• Προσδιορίζουν τις ενέργειες και συμπεριφορές που καθιστούν τις 
προσωπικές αλλαγές ικανές. 

• Κατανοήσουν και να εφαρμόσουν το μοντέλο iGROW. 

• Εφαρμόσουν την καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης των συνεργατών τους. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ Απευθύνεται σε όλο το διευθυντικό προσωπικό μιας επιχείρησης. 

ΜΕΘΟΔΟΣ Παρουσίαση, βιωματικό και διαδραστικό μέσω ασκήσεων, εργασιών και 
συζητήσεων σε ομάδες και στο σύνολο των συμμετεχόντων. 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ 

Ανάπτυξη Διευθυντικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων.  

 

https://www.dual.com.gr/wp-content/uploads/2019/10/XKA-Brief-Intro.pdf

