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Ενδεικτικά σχόλια των συμμετεχόντων του SF Coaching School
Ένα από τα πλέον πρακτικά και εύστοχα workshοp που έχω συμμετέχει. Η δυναμική της ομάδας
βοήθησε το να δημιουργηθεί μεγάλη αξία για τα μέλη. Δ. Καρδάση, ΗR Director, Interamerican
Πρόγραμμα με μεγάλη εφαρμογή στην εργασιακή ζωή! Κ. Kατσάνα, Assistant Mgr Eurobank FPS
Μια συναρπαστική μαθησιακή εμπειρία! Λ. Λοϊζίδη, Senior Executive Zepos & Yannopoulos Law
Firm
Εξαιρετικός ρυθμός, πολύ διαδραστικό, με διορατικότητα, πρακτικό. Ρ. Τσάπαλα, HR Supervisor,
BIC Violex
Εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα με πολλή εξάσκηση και χρήσιμα εργαλεία! Επίσης, on the spot
feedback, που με βοήθησε να βελτιώσω την αυτοπεποίθησή μου και να δοκιμάζω νέα πράγματα.
Ε. Παρασχάκη, Organiz. Excellence & Coaching Business Partner, Boehringer Ingelheim
Η μεθοδολογία είναι εξαιρετική και με έκανε να νιώσω ότι μέσα από το coaching μπορώ να βοηθήσω
τους ανθρώπους να βρουν τη δική τους λύση. Όλο το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά δουλεμένο στις
λεπτομέρειές του! Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήθελα κάτι διαφορετικό.
Ι. Ντανάκα, HR Manager, Eυρωπαϊκή Πίστη

Τι περιλαμβάνει
το SF Coaching School

Τo Solution Focused Coaching School πραγματοποιείται στην Ελλάδα από το 2011, με μεγάλη
επιτυχία, εκπαιδεύοντας και προσφέροντας mentor coaching σε στελέχη που ενδιαφέρονται να
εκπαιδευθούν σε βάθος στο coaching και να πιστοποιηθούν από το International Coach Federation. Οι
εκπαιδευτές/coaches που σας εκπαιδεύουν έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο coaching στην ελληνική
και στη διεθνή αγορά, έχοντας εκπαιδεύσει και αναπτύξει εκατοντάδες στελέχη και managers, στην
εφαρμογή του με τις ομάδες τους.

MODUL E 1

MODUL E 2

MODUL E 3

21-23 MAΪOY

1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ

9-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Περιλαμβάνει:
Τα 5 Βήματα του Solution
Focused Coaching
To Eργαλείο της Κλίμακας
Κύριες διαφορές του Solution
Focused Coaching από άλλα
μοντέλα
Τι να κάνετε στην πρώτη
συνάντηση coaching
H αποτελεσματική επικοινωνία
& η παρουσία ενός coach
Βήματα και προετοιμασία για
την πρώτη συνάντηση coaching

Περιλαμβάνει:
Τα Εφόδια & Δυνατά Σημεία του
coachee: πώς να κάνετε coaching μέσω
της θετικής ανατροφοδότησης
Η «Ερώτηση Θαύμα» & εναλλακτικές
προσεγγίσεις
Μεθοδολογία επόμενων (follow up)
συναντήσεων
Χτίζοντας λύσεις μέσα από τις ικανότητες
και τις γνώσεις
Coaching σε Διλήμματα & Αποφάσεις
Βασικές αρχές μιας επιτυχημένης
συνάντησης solution focused coaching

Περιλαμβάνει:
Πώς να παραμείνετε απλός και
σύντομος στο Solution Focused
Coaching
SF Coaching Overview: από την πρώτη
επαφή μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα
με έναν coachee που έχει επιτύχει τους
στόχους του
Πώς να γίνεται ένας Solution-Focused
ηγέτης μέσα σε έναν οργανισμό/εταιρία
Πώς να χαράξετε μακροπρόθεσμες
λύσεις
Τα icf competencies
Αναπτύσσοντας την κουλτούρα του
coaching σ’εναν οργανισμό/εταιρία

Κόστος € 2.480 & ΦΠΑ. Μη χάσετε την ειδική τιμή early bird!
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 80 66 257
email: info@treasurelab.net και επισκεφτείτε το site μας www.treasurelab.net

