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∆ιοργανωτές:

20-21 Μαρτίου και 15-16 Απριλίου 2019

Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ 
οργανισµοί που συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ.+357 22 764559
Email: info@iic.org.cy  |  web: www.iic.org.cy

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Στόχοι Κατάρτισης

Με την συµπλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ενός αποτελεσματικού coach
• Να αποκτήσουν δεξιότητες καθοδήγησης μέσω εμπειρίας στην χρήση μοντέλων καθοδήγησης, 

εργαλείων και τεχνικών στην πράξη 
• Να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες στη διαχείριση και επίτευξη ξεκάθαρων στόχων
• Να εμβαθύνουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, διεύρυνση ορίων, την ενδυνάμωση και την 

αυτοπαρακίνηση
• Να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες μέσω της δικτύωσης με στελέχη άλλων Ασφαλιστικών 

Εταιρειών.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε άτοµα που επιθυµούν να αποκτήσουν ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στο θέμα καθοδήγησης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching) για μεγιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων τους και βελτίωση 
της ηγετικής τους συμπεριφοράς.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε:

• Νέα ηγετικά στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να υποκινήσουν την ομάδα 
 τους και να επιτύχουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τους στόχους τους 
• Προϊστάμενους/ες και Επικεφαλής Τμημάτων Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να υιοθετήσουν 

το coaching ως ηγετικό τους ρόλο
• Επικεφαλής και στελέχη Τμημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που επιθυμούν να αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην διαχείριση προσωπικού.

∆ιάρκεια Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε 
τέσσερις επτάωρες συναντήσεις.

Πιστοποίηση

Το πρόγραµµα κατάρτισης είναι πιστοποιηµένο από το European Mentoring 
& Coaching Council (EMCC), European Quality Award (EQA) Foundation 
Level. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα δικαιούνται να προχωρήσουν, αν 
το επιθυμούν, στην απόκτηση του EMCC European Individual Accreditation 
(EIA) Foundation Level, με ετοιμασία επιπρόσθετης μελέτης και πρακτικής 
εξάσκησης. 

Άλλες λεπτοµέρειες
Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ηµεροµηνίες: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 20-21 Μαρτίου και  15-16 Απριλίου 2019
Ώρες: 8:30 π.μ. - 5:00 μ.μ.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €700 + 19% Φ.Π.Α. μείον η επιχορήγηση από την ΑνΑΔ ποσού €476. 
Το τελικό πόσό που θα πληρωθεί από τους συμμετέχοντες νοουμένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 + 19% 
Φ.Π.Α. και για τις (4) τέσσερις ημέρες. Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται γεύμα, διάλειμμα με καφέ και υλικό που αφορά το 
πρόγραµµα.
Γλώσσα: Ελληνική
Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ηέρα εγγραφής: Η δήλωση συμμετοχής μαζί με τα δικαιώματα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο μέχρι τις 
15 Μαρτίου 2019. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι 28.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Αναστασία Ανδρέου Σάββα
Η Αναστασία Ανδρέου Σάββα έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους ρόλους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, καταναλωτικών αγαθών, ασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρείες τόσο για τοπικές όσο και για 
πολυεθνικές εταιρείες. Έχει σημαντική εμπειρία στην οργανωσιακή αναδιάρθρωση, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, στα εργασιακά 
θέματα, καθώς επίσης και σε εκπαιδεύσεις soft skills και στην καθοδήγηση (coaching) των εργαζομένων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
στην Οργανωτική Επικοινωνία και είναι πιστοποιηµένη Executive Coach από το European Mentoring & Coaching Council – Practitioner 
Level καθώς επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το 2008 κατέχει την θέση της 
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Prime Insurance Co Ltd.

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε την Bluesky International προσφέρει το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα “Certified Coaching & Mentoring Specialist” του οποίου οι απόφοιτοι δικαιούνται να 
χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Coaching & Mentoring Specialist”.  Η Bluesky Interna-
tional µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες Executive Coaching σε εταιρικό, 
οµαδικό και ατοµικό επίπεδο ανά το παγκόσµιο.

Εισαγωγή

3

4

• Εισαγωγή στις βασικές αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας
• Αποτελεσματική μέθοδος επικοινωνίας: ικανότητες ενεργητικής ακρόασης 
• Τεχνικές εφαρμογής αποτελεσματικών ερωτήσεων: 7 τύποι ερωτήσεων καθοδήγησης
• Ο Ρόλος της Ανατροφοδότησης: παρακίνηση ομάδας για αμφίδρομη ανατροφοδότηση
• Διαμόρφωση και διατήρηση ευχάριστων επαγγελματικών σχέσεων
• Πρακτική μοντέλου T-GROW - πρακτική εξάσκηση του μοντέλου. 

Αποτελεσµατικές δεξιότητες ενός επιτυχηµένου καθοδηγητή

• Αυτοαξιολόγηση ικανοτήτων επαγγελματικής καθοδήγησης
• Εξέταση/Αξιολόγηση - Συνάντηση επαγγελματικής καθοδήγησης 
• Κλείσιμο προγράμματος και αξιολόγηση.

Πρακτική Εξάσκηση και Αξιολόγηση

Το πρόγραµµα θα καλύψει τα πιο κάτω επιµέρους θέµατα:

•   Εισαγωγή στο πρόγραμμα κατάρτισης καθοδήγησης - coaching
•   Ορισμός της έννοιας επαγγελματικής καθοδήγησης - coaching 
•   Κατανόηση της κλίμακας επαγγελματικής καθοδήγησης (coaching continuum) 
•   Εισαγωγή στο πλαίσιο ικανοτήτων καθοδήγησης - coaching σύμφωνα με το  European Mentoring & Coaching Council (EMCC)
•   Συμπεριφορές και δεξιότητες ενός αποτελεσματικού επαγγελματικού καθοδηγητή – coach και η σημασία της αυτογνωσίας και 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης
• Πρακτική μοντέλου Τ- GROW: πρακτική εξάσκηση του μοντέλου.

• Αποτελεσματική διαχείριση ενός «συμβολαίου» επαγγελματικής καθοδήγησης 
• Κατανόηση της διαδικασίας στοχοθέτησης μέσω καθοδήγησης
• Παρουσίαση του «τροχού αξιολόγησης» και πρακτική εξάσκηση coaching 
• Εισαγωγή στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και επικοινωνίας
• Πρακτική μοντέλου Τ- GROW: πρακτική εξάσκηση του μοντέλου. 

Θέµατα Εκπαιδευτικού Προγράµµατος

Κατανόηση καλών πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον1

Βασικά µοντέλα και τεχνικές για επιτυχή καθοδήγηση στο εργασιακό περιβάλλον2

Με την παρακολούθηση των 28 ωρών του εκπαιδευτικού προγράµµατος “Certified Insurance 
Coaching Specialist” 

παραχωρούνται 28 ώρες CPD IIC.
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Το πρόγραµµα κατάρτισης είναι πιστοποιηµένο από το European Mentoring 
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Ηµεροµηνίες: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 20-21 Μαρτίου και  15-16 Απριλίου 2019
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∆ιοργανωτές:

20-21 Μαρτίου και 15-16 Απριλίου 2019

Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις/ 
οργανισµοί που συµµετέχουν µε εργοδοτούµενούς τους, οι οποίοι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συµµετέχοντες:

Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +357 22 761530, Φαξ.+357 22 764559
Email: info@iic.org.cy  |  web: www.iic.org.cy

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΣΗ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

28 ΩΡΩΝ 
CPD IIC

Certified Coaching & 
Mentoring Specialist


