
Executive Coaching Skills

Aim:
The aim of this coach programme is to:
• Describe the type of people that consist the team and how to handle them accordingly.
• Categorize their colleagues according to their tonality and the way they operate
• Recognize the verbal and non-verbal messages in communication with the people in their team and with colleagues in
general.
• Choose correctly techniques to effectively achieve goals, based on the values of the individuals of their team

Objectives:
The purpose of this seminar is to highlight the correct guidance through advanced communication tools as well as valued
techniques of recognition of the profile of each person in the group, as an option that will contribute to the removal of
communication barriers, the facilitation of relationships and the minimization of problems and obstacles that delay the
achievement of the goals of each group and of each company.

Who should attend the seminar?
The seminar is addressed to The course is designed for any accounting or finance professional, with moderate
experience in financial modelling, financial decision makers, Management Accountants, Financial Controllers, Strategic
Planners, Operational Managers, Business Analysts

Continuing Professional Development

Instructor: 
Antigoni Marinou (Rokket Project)

24 November, 

1, 8 December  2022

09:00 – 17:15 (21 CPD 

Units)

Registrations:

Fee: €650

After HRDA: €293

Click here to register

https://globaltraining.org/seminar-registration-form-2/


 

  

  

 

       

   Day 1:  Executive Coaching Ski l ls    

Time Durat ion Descr ipt ion 

09:00 – 09:30 0:30 

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Εισαγωγή και στόχοι κατάρτισης – (20 λεπτά) 

• Καθημερινά προβλήματα στον χειρισμό προσωπικού/υφιστάμενων ή προϊσταμένων  – Καταιγισμός 
ιδεών (10 λεπτά) 

09:30 – 11:15 1:45 

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

• Ενότητα - Αναγνώριση προβλημάτων με προσεκτική παρατήρηση των εκφράσεων/φυσιολογίας – 
επεξήγηση (15 λεπτά) 

• ΄Άσκηση στην αναγνώριση μικρό-εκφράσεων/φυσιολογίας και η σημασία τους στην σωστή καθοδήγηση 
(15 λεπτά) 

o Σκοπός της άσκησης είναι να αναδείξει στους συμμετέχοντες διευθυντές/ομαδάρχες ένα 
σημαντικό τομέα που πιθανό να παραβλέπουν στην καθοδήγηση του προσωπικού και αυτός δεν 
είναι άλλος από την παρατηρητικότητα.  

• Ενότητα - Εναρμόνιση – επεξήγηση και ζωντανή επίδειξη (20 λεπτά) 

• Άσκηση στην εναρμόνιση - Φυσιολογία (15 λεπτά) 
o Σκοπός της άσκησης είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες διευθυντές/ομαδάρχες τόσο στη 

λεκτική όσο και στη μη-λεκτική επικοινωνία μεταξύ τους. 

• Ενότητα - Τύποι ανθρώπων  – αντιπροσωπευτικά συστήματα – (20 λεπτά) 

• Τεστ – Ανακαλύψτε τον δικό σας τύπο μέσω ενός γραπτού τεστ. (20 λεπτά) 
o Σκοπός του τεστ αυτού είναι να αναδείξει στον καθένα, την δική του προσωπικότητα και πως αυτή 

επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την επαφή του με τους προϊσταμένους ή υφιστάμενους κατά την 
διάρκεια της επικοινωνίας και αποτελεσματικής καθοδήγησης τους. 

11:15 – 11:30 0:15 C O F F E E  B R E A K  

11:30 – 13:15 1:45 

• Ενότητα - Τα μάτια είναι ο καθρέφτης του μυαλού (30 λεπτά) 
o Επεξήγηση της σημασίας στις κινήσεις των ματιών. 

• Επίδειξη βίντεο με απόσπαση κινήσεων των ματιών – (15 λεπτά) 
 
Επίδειξη βίντεο με απόσπαση κινήσεων των ματιών – (15 λεπτά) 
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

• Ενότητα – Τονικότητα (15 λεπτά) 

• Άσκηση τονικότητας (30 λεπτά) 

• Ενότητα – Χρήση λέξεων ανάλογα με το αντιπροσωπευτικό σύστημα του κάθε ατόμου (15 λεπτά) 

• Άσκηση χρήσης λέξεων σύμφωνα με το αντιπροσωπευτικό σύστημα του κάθε ατόμου (30 λεπτά) 

13:15 – 14:00 0:45 L U N C H  B R E A K  

14:00 – 14:30 0:30 

• Σκοπός της άσκησης 
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι να καταφέρει να αυξήσει την αντίληψη των συμμετεχόντων διευθυντών/ομαδαρχών 
σε λέξεις που αφορούν τα διαφορετικά αντιπροσωπευτικά συστήματα με αποτέλεσμα να μπορούν να αντιληφθούν 
από τα λεγόμενα ή το γραπτό κείμενο που λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την διαφορετικότητα του 
κάθε ατόμου  και πως μπορούν να απαντήσουν σε αυτά με τρόπο που βοηθά την καλύτερη εξέλιξη της συνομιλίας 
για αποτελεσματικότερη καθοδήγηση. 

14:30 – 15:45 1:15 

• Ενότητα – Χειρονομίες για ενδυνάμωση των μηνυμάτων σας κατά την διάρκεια της κατά πρόσωπο 
καθοδήγησης (15 λεπτά) 

• Άσκηση χρήσης χειρονομιών – (15 λεπτά) 
o Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια μικρή ιστορία χρησιμοποιώντας όλες τις 

χειρονομίες που έχουν μάθει. 

• Άσκηση εμπέδωσης (45 λεπτά) – Θα δοθούν στους συμμετέχοντες χαρτί και χρωματιστά μολύβια με 
στόχο να φτιάξει ο καθένας ένα σχέδιο που έχει σχέση με τις ενότητες που έχουν καλυφθεί.  

o Σκοπός της άσκησης είναι η περίληψη όλου του υλικού που που έχει καλυφθεί την πρώτη μέρα 
με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο.  

15:45 – 16:00 0:15 C O F F E E  B R E A K  

16:00 – 17:15 1:15 

• Άσκηση – Υπόδυση ρόλων (30 λεπτά) 
o Σκοπός της άσκησης είναι μέσω υπόδυσης ρόλων, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βάλουν 

σε χρήση το υλικό που έχει καλυφθεί στις ενότητες της πρώτης μέρας.  

• Περίληψη όσων έχουν καλυφθεί στην σημερινή πρώτη συνάντηση (30 λεπτά) 

• Απορίες/ερωτήσεις/συζήτηση/σχόλια και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες (15 λεπτά) 

TOTAL NET 
DURATION 

7:00 END OF SEMINAR DAY 1  

 



  

     

    Day 2:  Executive Coaching Ski l ls    

T ime Durat ion Descr ipt ion 

09:00 – 11:15 2:15 

• ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (45 λεπτά) 

• Σκοπός της πιο πάνω ασκησης 
o Σκοπός του τεστ είναι η επανάληψη σημαντικών σημείων που έχουν καλυφθεί στη 

προηγούμενη συνάντηση έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να αντιληφθεί τον βαθμό αντίληψης 
και κατανόησης της ύλης. Είναι επίσης και ένας σημαντικός τρόπος παρακίνησης των 
συμμετεχόντων να είναι προετοιμασμένοι καλύτερα.  

• Ενότητα – Στοχοθέτηση (30 λεπτά) 

• Άσκηση – (30 λεπτά) 

• Ενότητα – Διαχείριση αρνητικών ατόμων στην ομάδα κατά την διάρκεια της καθοδήγησης – (15 
λεπτά) 

• Άσκηση – (15 λεπτά) 

• Σκοπός της άσκησης 
Σκοπό της άσκησης αυτής είναι οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν με 
θετικό τρόπο την αντίσταση που εισπράττουν κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων. 

11:15 – 11:30 0:15 C O F F E E  B R E A K  

11:30 – 12:45 1:45 

• Ενότητα – Αξίες και η σημασία τους στην αποτελεσματική καθοδήγηση (20 λεπτά) 

• Επίδειξη απόσπασης αξιών σε περιβάλλον εργασίας – (20 λεπτά) 
o Σκοπός της ζωντανής επίδειξης είναι να εξηγήσει τον τρόπο απόσπασης αξιών και την 

σημασία του στην συμπεριφορά των ανθρώπων σε περιβάλλον εργασίας. 

• Άσκηση – (50 λεπτά) 

• Σκοπός της άσκησης 
o Κύριος σκοπός της άσκησης είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη σημασία των αξιών 

σε περιβάλλον καθοδήγησης 

• Ενότητα - Πως να διαβάζεται το προφίλ των ατόμων που αποτελούν την ομάδα σας με διακριτικό 
τρόπο για αποτελεσματική καθοδήγηση με απλές ερωτήσεις και σωστή παρατήρηση (24 
ερωτήσεις) – Εισαγωγή (15 λεπτά) 

12:45 – 14:00 0:45 L U N C H  B R E A K  

14:00 – 14:30 0:30 
• Ζωντανή επίδειξη πάνω σε ένα εθελοντή (15 λεπτά) 

• Ερωτήσεις/απορίες (15 λεπτά) 

14:30 – 16:10 1:40 • Ενότητα - Επεξήγηση των βασικών 4 ερωτήσεων (100 λεπτά) 

16:10 – 16:25 0:15 C O F F E E  B R E A K  

16:25 – 17:15 0:50 
• Περίληψη όσων έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα (30 λεπτά) 

• Απορίες/ερωτήσεις/συζήτηση/σχόλια και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες (20 λεπτά) 

TOTAL NET 
DURATION 

7:00 END OF SEMINAR DAY 2 

 



 

 

    Day 3:  Executive Coaching Ski l ls    

T ime Durat ion Descr ipt ion 

09:00 – 11:15 2:15 

• ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (45 λεπτά) 

• Σκοπός της πιο πάνω άσκησης 
o Σκοπός του τεστ είναι η επανάληψη σημαντικών σημείων που έχουν καλυφθεί στη 

προηγούμενη συνάντηση έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να αντιληφθεί τον βαθμό αντίληψης 
και κατανόησης της ύλης. Είναι επίσης και ένας σημαντικός τρόπος παρακίνησης των 
συμμετεχόντων να είναι προετοιμασμένοι καλύτερα.  

• Ενότητα - Πως να διαβάζεται το προφίλ του συναδέλφου σας με διακριτικό τρόπο με  απλές 
ερωτήσεις και προσεκτική παρατήρηση  – επεξήγηση των ερωτήσεων και ερμηνεία των 
απαντήσεων (ερωτήσεις 5-16) (90 λεπτά) 

11:15 – 11:30 0:15 C O F F E E  B R E A K  

11:30 – 13:20 1:50 

• Ενότητα - Πως να διαβάζεται το προφίλ του συναδέλφου σας με διακριτικό τρόπο με  απλές 
ερωτήσεις και προσεκτική παρατήρηση  – επεξήγηση των ερωτήσεων και ερμηνεία των 
απαντήσεων (ερωτήσεις 17-24) (50 λεπτά) 

• Άσκηση - Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια και αποσπούν ο ένας το μετά-προφίλ του 
άλλου με την σειρά κάτω από την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Αφού τελειώσει ο πρώτος να αποσπά 
το μετά-προφίλ του δεύτερου, τότε αλλάζουν ρόλο έτσι ώστε το κάθε ζευγάρι να αντιληφθεί τον 
τρόπο απόσπασης - (30 λεπτά για το κάθε άτομο) - (60 λεπτά)  

• Σκοπός της άσκησης 
o Κύριος σκοπός της άσκησης είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη σημασία της 

σωστής αντίληψης της προσωπικότητας του κάθε συναδέλφου, προϊσταμένου ή 
υφιστάμενου με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και την αύξηση 
της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικής στοχοθεσίας. Κατά την διάρκεια της 
άσκησης, θα γίνεται επίλυση αποριών που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες. 

13:20 – 14:05 0:45 L U N C H  B R E A K  

14:05 – 14:30 0:25 
•  Περίληψη όσον έχουν καλυφθεί – επανάληψη κυριότερων σημείων που έχουν καλυφθεί κατά 

την διάρκεια και των τριών ημερών του σεμιναρίου  (25 λεπτά) 

14:30 – 15:55 1:25 

• Άσκηση εμπέδωσης (45 λεπτά) – Θα δοθούν στους συμμετέχοντες κάρτες που έχουν διάφορες 
εικόνες με στόχο να φτιάξουν όλοι μαζί σαν ομάδα μια ιστορία που έχει σχέση με τις ενότητες που 
έχουν καλυφθεί.  

o Σκοπός της άσκησης είναι με διασκεδαστικό τρόπο να φέρουν μέσω των εικόνων, της 
φαντασίας και της δημιουργικότητας τους, όλες τις ενότητες και το υλικό που έχει 
καλυφθεί μέσα από την ιστορία που θα φτιάξουν. Αυτό δίνει στον εκπαιδευτή μια 
ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το επίπεδο αντίληψης των συμμετεχόντων και του 
δίνεται η ευκαιρία να συμπληρώσει τυχών ελλείψεις ή κενά που μπορεί κάποιοι να έχουν. 
Επίσης δίνει στους συμμετέχοντες την ικανοποίηση για το πόσα έχουν μάθει κατά την 
διάρκεια του σεμιναρίου. 

• Απορίες/ερωτήσεις/συζήτηση/σχόλια και παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες (40 λεπτά) 

15:55 – 16:10 0:15 C O F F E E  B R E A K  

16:10 – 17:15 1: 05 

• Έλεγχος επίτευξης στόχων που έχουν τεθεί αρχικά. Εδώ θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να 
επιστρέψουν στην λίστα που είχαν ετοιμάσει αρχικά και να επιβεβαιώσουν ότι αυτά που 
ανέμεναν να μάθουν, έχουν καλυφθεί. (15 λεπτά) 

• Κλείσιμο - επίλογος (50 λεπτά) 

TOTAL NET 
DURATION 

7:00 END OF SEMINAR DAY 3 

 


