
Δελτίο Τύπου 

10 Μαρτίου 2017 

Coaching Days Greece 8 

Η Coaching Evolution International νοιάζεται για την παιδεία: έναρξη 

διήμερης εκπαίδευσης από τον πρέσβη της Ολλανδίας 

Συμμετέχετε και εσείς στη δωρεάν διημερίδα εκπαίδευσης 

 

Για 8η φορά η Ακαδημία της Coaching Evolution International ανεβάζει τον πήχη της εκπαίδευσης 

στο coaching ιδιαίτερα ψηλά. Η Ακαδημία, που παρέχει παγκόσμια πιστοποιημένο πρόγραμμα στο 

brain coaching ή αλλιώς νοητική προπόνηση, διοργανώνει τη δωρεάν διημερίδα Coaching Days 

Greece 8 η οποία θα λάβει χώρα στις 1-2 Απριλίου, 2017. 

 

Δωρεάν διήμερο – Τιμάμε την Παιδεία, Εκτιμάμε την Κοινωνία 

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τιμάμε την παιδεία, εκτιμάμε την κοινωνία» 

που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το τι είναι πραγματικά το coaching, 

πώς μπορεί να το ασκήσει κάποιος επαγγελματικά, και τι πιστοποιήσεις απαιτούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους στις βασικές δεξιότητες του coaching 

συνδυάζοντας τη θεωρία με ζωντανά παραδείγματα συνεδριών. 

Με την ολοκλήρωση της διημερίδας (16 ώρες), οι συμμετέχοντας λαμβάνουν την πιστοποίηση CE 

Certificate in the Theory of Basic Coaching Skills.  

 

Έναρξη διημερίδας από τον πρέσβη της Ολλανδίας 

Αναγνωρίζοντας το έργο της Coaching Evolution Int’l και της δημιουργού της πρωτοβουλίας, 

Πάμελα Καραβά, ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Caspar Veldkamp, θα ανοίξει τη δωρεάν 

διήμερη εκπαίδευση τονίζοντας το ήθος και την ανάγκη για περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες 

στην Ελλάδα, και το εξωτερικό. 

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στο Orange Grove (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 5, Αθήνα), μια 

πρωτοβουλία της Ολλανδικής πρεσβείας για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρηματιών. Οι ώρες της 

εκπαίδευσης είναι και για τις δύο ημέρες 09:30 – 17:30.  

 

Γιατί δωρεάν; 

Πάνω από 1.100 άτομα έχουν παρακολουθήσει από το 2013 το διήμερο εκπαίδευσης στο brain 

coaching.  

Σε μια χώρα που έχει ανάγκη την υποστήριξη, η Coaching Evolution International, για όγδοη φορά 

στην Ελλάδα, παρέχει κοινωνικό έργο με τη μορφή της δωρεάν εκπαίδευσης σε πρόγραμμα όπου το 

κόστος του κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ έξω στην αγορά. Στόχος της Ακαδημίας είναι να 



δείξει ότι η ποιότητα δε χρειάζεται να είναι ακριβή όταν πρόκειται για την προσωπική μας 

ανάπτυξη και την ευμάρεια της κοινωνίας μας.  

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες από παγκόσμιο φορέα και μπορούν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο από τα προγράμματα της Ακαδημίας ή στο εξωτερικό. 

Φέτος το έργο της Ακαδημίας υλοποιείται με την υποστήριξη των χορηγών εταιριών Performance – 

IT Solutions και της WIND. Σταθεροί υποστηρικτές αποτελούν η Oriflame, η Green Yard και η 

Berryland. 

 

Γιατί να ασχοληθεί ο οποιοσδήποτε με το life coaching (σε ιδιώτες); Ή το executive coaching (σε 

στελέχη); 

Σε μια περίοδο που παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση κάθε άλλο παρά σταθερή είναι, έχει 

αναπτυχθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα (ακολουθώντας την τάση του εξωτερικού) και το 

coaching.  

Με ρίζες από την αρχαία Ελλάδα, θεωρητική βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, επιστημονική 

βάση τη νευροβιολογία, και χρησιμοποιώντας απλά και μόνο τη Σωκρατική μέθοδο (μαιευτική και 

διαλεκτική), οι προπονητές «μυαλού» εκπαιδεύονται στη δική τους προσωπική ανάπτυξη να 

κάνουν την υπέρβαση στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ώστε να πετύχουν το ίδιο στους 

πελάτες τους με στόχο πάντα την αλλαγή που επιζητά ο ίδιος ο πελάτης να κάνει. 

Brain coaching είναι ουσιαστικά η προπόνηση στις ανθρώπινες δεξιότητες. Η μέθοδος της 

μαιευτικής και διαλεκτικής αξιοποιείται σήμερα σε εταιρίες, σχολεία και την καθημερινότητά μας. 

Ό,τι δε διδαχθήκαμε μικροί στο σχολείο, το coaching έρχεται να καλύψει για καλύτερη και 

ποιοτικότερη ζωή. 

 

Ομιλητές 

Στο 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθοι καταξιωμένοι επαγγελματίες: 

 Caspar Veldkamp, Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα: εναρκτήριος χαιρετισμός 

 Πάμελα Καραβά, Executive Coach, Εκπαιδεύτρια: βασική εισηγήτρια του προγράμματος 

 Ιωάννα (Τζο) Γιάτση, Health Coach, Οδοντίατρος: Γιατί χρειαζόμαστε το health coaching 

στον ιατρικό τομέα και στην οδοντιατρική 

 Ιωάννα Δεμεντή, Δημοσιογράφος, Συν-δημιουργός και παρουσιάστρια της εκπομπής "24 

Hours Europe", Social Media Manager: To επαγγελματικό coaching απαιτεί ηθική για να 

είναι αποτελεσματικό 

 Dr. Μαρίνα Ψιλούτσικου, Strategist, Education & Career Coach: To Coaching δεν είναι 

φιλική κουβεντούλα 

 

Η ειδική θεματολογία που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα εξής: 

 Ορισμός του coaching 



 Ποια η διαφορά μεταξύ coaching, ψυχολογίας/θεραπείας και mentoring 

 Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες του coaching και πώς εκπαιδευόμαστε σε αυτές 

 Πώς συσχετίζεται η νευροεπιστήμη με το coaching 

 Ποιες οι διαφορές μεταξύ executive, life, και health & wellness coaching  

 Ποια η σχέση της διαλεκτικής του Σωκράτη και των βασικών αρχών της Αριστοτελικής 

σκέψης με το coaching  

 Πώς σκέφτεται ένας επαγγελματίας coach 

 Ποιοι είναι οι δύο παγκόσμιοι φορείς και ποιος ο κώδικας δεοντολογίας που τους διέπει. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από μια δωρεάν συνεδρία life ή wellness coaching από τους 
έμπειρους απόφοιτους της ακαδημίας μας. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Στείλε το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, κινητό τηλέφωνο και μία φωτογραφία όπου να φαίνεται 

καθαρά το πρόσωπο για την απρόσκοπτη είσοδο στο χώρο της πρεσβείας στο 

academy@coachingevolution.org.  

Τηλέφωνο: 698 362 1040 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Coaching Evolution International: academy@coachingevolution.org  
http:// www.coachingevolutionacademy.org 
Τηλέφωνο: 698 362 1040 
 
Σχετικά με την Coaching Evolution International Academy: 
Η Coaching Evolution International Academy for Coach Certification είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας 
coaching στην Ελλάδα που δημιούργησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα κολλεγιακού επιπέδου διάρκειας ενός 
έτους στα Ελληνικά, το οποίο αναγνωρίστηκε από τον επίσημο ευρωπαϊκό φορέα European Mentoring & 
Coaching Council (EMCC). Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση σε τρεις βασικούς τομείς του coaching: στο Life 
Coaching, στο Executive Coaching και στο Health & Wellness Coaching. 
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