Η International e-learning academy οργανώνει το webinar

Τόλμησε να ονειρευτείς και να πράξεις!!!!
Δρ. Γ. Καραθάνος
Διευθύνων Σύμβουλος The I3C’s Center
Σύμβουλος και Εκπαιδευτής Επικοινωνίας & Coaching –
Master Executive Coach AC accredited - Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching

24 Ιουλίου 2018 // 20:30 – 22:30 (το βράδυ)

Τόλμησε να ονειρευτείς και να πράξεις!
Σε μια χώρα με συνεχή χρόνια κρίσης, με δηλώσεις αξιωματούχων αλλά και καθημερινών ανθρώπων
αλλά και μια πραγματικότητα απώλειας, κλοπής αλλά και καταστροφής των ονείρων, το webinar αυτό,
απλό, λογικό, επαγγελματικό, πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο έρχεται να λειτουργήσει σαν ένα νέο
εργαλείο ενεργοποίησης των ανθρώπων που έχουν ή που θέλουν να θυμηθούν και να υλοποιήσουν το
όνειρο ή τα όνειρά τους, σε όποιον τομέα της ζωής τους.
Εισαγωγή
Ένα webinar διάρκειας 2 ωρών το οποίο επικεντρώνεται στο τομέα όνειρο και τον ρόλο του στην ζωή
μας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο να ανασύρουν (από το μυαλό τους) ή να δημιουργήσουν και
να μετατρέψουν το όνειρό τους σε στόχο προς υλοποίηση με πρακτικά βήματα και επαγγελματική
οργάνωση!

Σκοπός
Στο webinar γίνεται η εκπαίδευση για τον εντοπισμό από το παρελθόν ή στην δημιουργία στο
παρόν ονείρων τα οποία δεν αποτελούν άπιαστη φαντασία αλλά μπορούν να μετατραπούν σε
στόχους, οι οποίοι υπό κατάλληλες συνθήκες (σε σχέση με τον εαυτό μας) και δομή βημάτων
και προγράμματος εργασίας να οδηγηθούν στην υλοποίησή τους σε συγκεκριμένο χρόνο και
όχι αόριστα.
Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να :
-

Κατανοούν το περιβάλλον και γιατί απορρίπτει ή εμποδίζει τα όνειρα
Την σπουδαιότητα της αλλαγής οπτικής γωνίας
Τον ρόλο της προσωπικής μας ευθύνης απέναντι στο όνειρο μας
Το καθορισμό του ονείρου σε στόχο και των βημάτων που θα χρειαστεί να
ακολουθήσουμε για την υλοποίησή του.

Σε ποιους απευθύνεται :
Το webinar απευθύνεται σε κάθε άνδρα ή γυναίκα, εργαζόμενο ή άνεργο, πτυχιούχο ή
φοιτητή, επιχειρηματία, υπάλληλο ή και συνταξιούχο ο/η οποίος-α επιθυμεί να ενεργοποιήσει
ή να ανασύρει το όνειρά του και να προχωρήσει υπεύθυνα, δυναμικά και με πρόγραμμα στην
υλοποίησή τους. Το webinar στηρίζεται σε πρακτικά δομημένα και λογικά βήματα και όχι σε
αφηρημένες, αόριστες και αδιευκρίνιστες ενέργειες.

Η μέθοδος :
Το webinar είναι εντατικό και πρακτικό. Υπάρχουν απλά, λογικά και άμεσα αποτελεσματικά
εργαλεία από την ελληνική και διεθνή αγορά τα οποία εφαρμόζονται σε όλους τους
συμμετέχοντες για την εφαρμογή όλων όσων διδάσκονται.
Τα οφέλη όσων συμμετάσχουν :
- απλό, πρακτικό, κατανοητό και άμεσα εφαρμόσιμο σεμινάριο για κάθε άνθρωπο, κάθε
ηλικίας, εργασίας, εκπαίδευσης και παρελθόντος
- βαθιά κατανόηση του πλαισίου των ονείρων, της αντιμετώπισής τους αλλά και του
δυναμικού τους στην ζωή του κάθε ανθρώπου.
- ένα πλάνο έργου (action plan) άμεσης εφαρμογής
- ένα κατανοητό εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά
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Κόστος συμμετοχής
Early bird (17 Ιουλίου 2018)
Προσφορές για ομάδες
-

Broadway,

100 ευρώ – προσφορά 80 ευρώ
60 ευρώ
ύστερα από προσωπική επικοινωνία

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή των χρημάτων.

Σημαντικές σημειώσεις :
1. Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου 2018.
2. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει κατατεθεί το κόστος συμμετοχής
3. Για κάθε κατάθεση θα χρειαστεί να γίνει αποστολή του αποδεικτικού με email στην

παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
4. Οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες
5. Εφόσον ξεπεραστεί ο αριθμός συμμετοχών και έχει κατατεθεί το κόστος συμμετοχής,

αυτό θα επιστραφεί άμεσα.
6. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής κάθε συμμετέχων θα λάβει οδηγίες για την
σύνδεση του στην πλατφόρμα που θα γίνει το webinar.

Φόρμα συμμετοχής
(πρέπει να σταλεί συμπληρωμένη, μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης) στο email :
gkaratha@otenet.gr

Όνομα
Επώνυμο
Επάγγελμα – εταιρία
Διεύθυνση
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
Email

Υπογραφή : _________________________________________________________________

Δρ. Γιώργος Καραθάνος
Διευθύνων Σύμβουλος The I3C’s Center – www.ticccc.com Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching Σύμβουλος και Εκπαιδευτής Επικοινωνίας & Coaching – Master
Executive Coach AC accredited
Οι επαγγελματικές ιδιότητες του Γιώργου Καραθάνου είναι :








Σύμβουλος Επικοινωνίας-Crisis Management , Media Trainer
Master Executive Coach – AC accredited
Επίσημος Αντιπρόσωπος της Irish Academy of PR για Ελλάδα και Κύπρο
Επιστημονικός Συνεργάτης (συγγραφέας και εκπαιδευτής) Εκπαίδευσης Distance Learning & KEK του
ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Αποκλειστικός Πιστοποιημένος Εισηγητής των Σεμιναρίων του Henshall Centre, Μ. Βρετανία, για
Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια
Λέκτωρ της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
Συγγραφέας σε θέματα Επικοινωνίας.

