Η International e-learning academy νξγαλώλεη ην webinar

Τόικεζε λα νλεηξεπηείο θαη λα πξάμεηο!!!!
Δπ. Γ. Καπαθάνορ
Σύκβνπινο θαη Δθπαηδεπηήο Δπηθνηλσλίαο & Coaching –
Master Executive Coach AC accredited. Πξόεδξνο Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Coaching

10 Μαξηίνπ 2018 // 10-12 ην πξσί.

Τόλμησε να ονειπεςτείρ και να ππάξειρ!
Σε κηα ρώξα κε ζπλερή ρξόληα θξίζεο, κε δειώζεηο αμηωκαηνύρωλ αιιά θαη θαζεκεξηλώλ αλζξώπωλ
αιιά θαη κηα πξαγκαηηθόηεηα απώιεηαο, θινπήο αιιά θαη θαηαζηξνθήο ηωλ νλείξωλ, ην webinar απηό,
απιό, ινγηθό, επαγγεικαηηθό, πξαθηηθό θαη άκεζα εθαξκόζηκν έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλα λέν
εξγαιείν ελεξγνπνίεζεο ηωλ αλζξώπωλ πνπ έρνπλ ή πνπ ζέινπλ λα ζπκεζνύλ θαη λα πινπνηήζνπλ ην
όλεηξν ή ηα όλεηξά ηνπο, ζε όπνηνλ ηνκέα ηεο δωήο ηνπο.
Δηζαγσγή
Έλα webinar δηάξθεηαο 2 σξώλ ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζην ηνκέα όλεηξν θαη ηνλ ξόιν ηνπ ζηελ δσή
καο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεύνληαη ζην λα αλαζύξνπλ (από ην κπαιό ηνπο) ή λα δεκηνπξγήζνπλ θαη
λα κεηαηξέςνπλ ην όλεηξό ηνπο ζε ζηόρν πξνο πινπνίεζε κε πξαθηηθά βήκαηα θαη επαγγεικαηηθή
νξγάλσζε!

Σθνπόο
Σην webinar γίλεηαη ε εθπαίδεπζε γηα ηνλ εληνπηζκό από ην παξειζόλ ή ζηελ δεκηνπξγία ζην
παξόλ νλείξσλ ηα νπνία δελ απνηεινύλ άπηαζηε θαληαζία αιιά κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε
ζηόρνπο, νη νπνίνη ππό θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό καο) θαη δνκή βεκάησλ
θαη πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο λα νδεγεζνύλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαη
όρη αόξηζηα.
Οη ππνςήθηνη καζαίλνπλ λα :
-

Καηαλννύλ ην πεξηβάιινλ θαη γηαηί απνξξίπηεη ή εκπνδίδεη ηα όλεηξα
Τελ ζπνπδαηόηεηα ηεο αιιαγήο νπηηθήο γσλίαο
Τνλ ξόιν ηεο πξνζσπηθήο καο επζύλεο απέλαληη ζην όλεηξν καο
Τν θαζνξηζκό ηνπ νλείξνπ ζε ζηόρν θαη ησλ βεκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα
αθνινπζήζνπκε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.

Σε πνηνπο απεπζύλεηαη :
Τν webinar απεπζύλεηαη ζε θάζε άλδξα ή γπλαίθα, εξγαδόκελν ή άλεξγν, πηπρηνύρν ή
θνηηεηή, επηρεηξεκαηία, ππάιιειν ή θαη ζπληαμηνύρν ν/ε νπνίνο-α επηζπκεί λα ελεξγνπνηήζεη
ή λα αλαζύξεη ην όλεηξά ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ππεύζπλα, δπλακηθά θαη κε πξόγξακκα ζηελ
πινπνίεζή ηνπο. Τν webinar ζηεξίδεηαη ζε πξαθηηθά δνκεκέλα θαη ινγηθά βήκαηα θαη όρη ζε
αθεξεκέλεο, αόξηζηεο θαη αδηεπθξίληζηεο ελέξγεηεο.

Η κέζνδνο :
Τν webinar είλαη εληαηηθό θαη πξαθηηθό. Υπάξρνπλ απιά, ινγηθά θαη άκεζα απνηειεζκαηηθά
εξγαιεία από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά ηα νπνία εθαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθαξκνγή όισλ όζσλ δηδάζθνληαη.
Τα νθέιε όζσλ ζπκκεηάζρνπλ :
- απιό, πξαθηηθό, θαηαλνεηό θαη άκεζα εθαξκόζηκν ζεκηλάξην γηα θάζε άλζξωπν, θάζε
ειηθίαο, εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο θαη παξειζόληνο
- βαζηά θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηωλ νλείξωλ, ηεο αληηκεηώπηζήο ηνπο αιιά θαη ηνπ
δπλακηθνύ ηνπο ζηελ δωή ηνπ θάζε αλζξώπνπ.
- έλα πιάλν έξγνπ (action plan) άκεζεο εθαξκνγήο
- έλα θαηαλνεηό εγρεηξίδην γηα κειινληηθή αλαθνξά

Τόπνο
Ηκεξνκελία
Ώξα έλαξμεο - Ώξα νινθιήξσζεο
Κξαηήζεηο ζέζεσλ
Τειέθσλν
Email
ΙΒΑΝ

Αζήλα
10 Μαξηίνπ 2018
10:00 πκ – 12:00 πκ
Καξαζάλνο Γηώξγνο
210-4180806 // 6945545888
gkaratha@otenet.gr
Τξάπεδα : NATWEST BANK
Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ : 42224462
IBAN Number : GB70NWBK60721442224462
Sort code : 600001
Όλνκα ινγαξηαζκνύ : THE INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS
CONSULTING
COACHING CENTRE LTD
ΒΙC : NWBKGB2L
Address: 156A Burnt OAK
Edgware Middlesex HA8 0AX

Κόζηνο ζπκκεηνρήο
Early bird (3 Μαξηίνπ 2018)
Πξνζθνξέο γηα νκάδεο
-

Broadway,

95 επξώ – πποσυοπά 75 επξώ
55 εςπώ
ύζηεξα από πξνζσπηθή επηθνηλσλία

Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Η ζπκκεηνρή επηβεβαηώλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηωλ ρξεκάηωλ.

Σεκαληηθέο ζεκεηώζεηο :
1. Οη ζπκκεηνρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 7 Μαξηίνπ 2017.
2. Η ζπκκεηνρή ζεσξείηαη έγθπξε εθόζνλ έρεη θαηαηεζεί ην θόζηνο ζπκκεηνρήο
3. Γηα θάζε θαηάζεζε ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ κε email ζηελ

παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε.
4. Οη ζέζεηο είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλεο
5. Δθόζνλ μεπεξαζηεί ν αξηζκόο ζπκκεηνρώλ θαη έρεη θαηαηεζεί ην θόζηνο ζπκκεηνρήο,
απηό ζα επηζηξαθεί άκεζα.
6. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο θάζε ζπκκεηέρσλ ζα ιάβεη νδεγίεο γηα ηελ
ζύλδεζε ηνπ ζηελ πιαηθόξκα πνπ ζα γίλεη ην webinar.

Φόξκα ζπκκεηνρήο
(πξέπεη λα ζηαιεί ζπκπιεξσκέλε, καδί κε ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο) ζην email :
gkaratha@otenet.gr

Όλνκα
Δπώλπκν
Δπάγγεικα – εηαηξία
Γηεύζπλζε
ΑΦΜ
Γ.Ο.Υ.
Σηαζεξό ηειέθσλν
Κηλεηό ηειέθσλν
Email

Υπνγξαθή : _________________________________________________________________
Δπηζπκώ
-

Απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ΝΑΙ ______ ΟΦΙ______

-

Τηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ΝΑΙ ______ ΟΦΙ______

Δπ. Γιώπγορ Καπαθάνορ
Σύκβνπινο θαη Δθπαηδεπηήο Δπηθνηλσλίαο – Coaching // Master Executive Coach – AC accredited
Οη επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Γηώξγνπ Καξαζάλνπ είλαη : Σύκβνπινο Δπηθνηλσλίαο-Crisis Management ,
Media Trainer









Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο www.internationalelearningacademy.com (ειεθηξνληθή εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε)
Master Executive Coach – AC accredited
Partner – Executive Coach, Plus Partnership, Λνλδίλν,
Δπίζεκνο Αληηπξόζσπνο ηεο Irish Academy of PR γηα Διιάδα θαη Κύπξν
Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο (ζπγγξαθέαο θαη εθπαηδεπηήο) Δθπαίδεπζεο Distance Learning & KEK ηνπ
ΔΚΠΑ (Παλεπηζηήκην Αζελώλ)
Απνθιεηζηηθόο Πηζηνπνηεκέλνο Δηζεγεηήο ησλ Σεκηλαξίσλ ηνπ Henshall Centre, Μ. Βξεηαλία, γηα Διιάδα,
Κύπξν θαη Βαιθάληα
Λέθησξ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο Κύπξνπ
Σπγγξαθέαο ζε ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο.

