
HUMAN RESOURCES EXPERTISE   
People Services :    
Innovation & trust 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 9.00 – 15.00 

Δημιουργείστε μια δυνατή και 

αποτελεσματική ομάδα! 

HUMAN RESOURCES EXPERTISE 
Κηφισίας 90,  151 25 Μαρούσι, Αθήνα 

  Διαδραστικό  Multimedia εργαστήριο 6 ωρών που σας 
εμψυχώνει και ενεργοποιεί να πετύχετε τους προσωπικούς και 
ομαδικούς σας στόχους σε συνδυασμό με: 

  2 ατομικά Executive Coaching που σας υποστηρίζουν να 
εφαρμόσετε το σχέδιο δράσης σας ξεπερνώντας εσωτερικά και 
εξωτερικά εμπόδια.  

Για όλους  όσους επιθυμούν να ενισχυθούν προσωπικά και να 
εμπνεύσουν την ομάδα τους για τη νέα εποχή. 

  

 

“Πετώντας αστερίες”© 

 

 Για μας η γνώση είναι 
έμπνευση! 
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Ανασφάλεια; 
Σύγχυση;  
Πίεση και άγχος; 
Δεν ξέρω ποιο θα είναι το 

επόμενό μου βήμα; 
Χαμηλές πωλήσεις; 

Αισθάνομαι ότι έχω χάσει 
το νόημα από τη δουλειά μου; 

Συνεχείς οργανωτικές 
αλλαγές και νέες δύσκολες 
διαδικασίες; 

Νέα προοπτική; 

Περισσότερους πελάτες; 

Περισσότερη ικανοποίηση; 

Λιγότερη πίεση και άγχος; 

Καλύτερη συνεργασία; 

Νέο επαγγελματικό βήμα;  

Με το πρόγραμμα “Πετώντας 
αστερίες” : 

Θα ξεκαθαρίσετε τους 
στόχους σας σε προσωπικό 
αλλά και ομαδικό επίπεδο. 

Θα ενεργοποιηθείτε προς 
πιο δημιουργικές και  
αποτελεσματικές δράσεις για 
να τους πετύχετε. 

Θα ενισχυθείτε 
συναισθηματικά  και 
πρακτικά για να επηρεάσετε 
ευεργετικά την ομάδα και  το  
περιβάλλον  σας. 

Θα υποστηριχθείτε  με το 
ατομικό coaching για να  
εφαρμόσετε ότι μάθατε 
άμεσα, ξεπερνώντας 
εσωτερικά και εξωτερικά 
εμπόδια. 

Θα βελτιώσετε το 
εργασιακό κλίμα και την 
ομαδική συνεργασία. 

 

Τι σας βασανίζει σήμερα; 

Τι επιθυμείτε; 

Η λύση! 

Ισχυροποίηση  ανάληψη 
δράσης  δέσμευση 

“Πετώντας αστερίες”© 
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Η διαχείριση της αβεβαιότητας, των 
αλλαγών και των συνεπειών τους. 

Η  δημιουργία νέου προσωπικού ή 
ομαδικού θετικού οράματος.   

Η δημιουργία σχεδίου δράσης, η 
δέσμευση σε αυτό και η υποστήριξη 
μέσω του ατομικού coaching για την 
εφαρμογή του.  

Το διαγενεακό συμβόλαιο για την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
διαφορετικών γενεών.  

1. Εργαστήριο 9.00 -15.00,  Σάββατο 
15 Δεκεμβρίου 2012 -Training 
through Emotional Influence ©. 

2. 2 ατομικές  συναντήσεις executive 
coaching 60’ η μία, για τον κάθε 
συμμετέχοντα, μετά την 
ολοκλήρωση του εργαστηρίου. 

3. Multimedia υλικό. 

4. Προβολή της ταινίας «Πετώντας 
αστερίες». 

5. Διαγνωστικό test επαγγελματικής 
συμπεριφοράς HIP©. 

6. Προσωπικό και ομαδικό Σχέδιο 
Δράσης ©. 

 

Το βιβλίο «Η τέχνη της 
ειρήνης στον εργασιακό 
χώρο» συγγραφέας Β. 
Ασημακοπούλου, Εκδόσεις 
Κριτική. 

Ο επικαιροποιημένος 
οδηγός με τους νέους 
εργασιακούς κανόνες 2012. 

Σημειώσεις σχετικής 
θεματολογίας. 

Φάκελος με το υλικό και 
γραφική ύλη. 

Βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

Περιεχόμενο 

Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικό Υλικό  

“Πετώντας αστερίες”© 
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Ευελιξία , προσαρμογή στις 
αλλαγές με νέες θετικές ιδέες. 

 Απελευθέρωση 
ενεργητικότητας και  
δημιουργικότητας. 

Αποτελεσματική 
αντιμετώπιση απαιτητικών  
καταστάσεων. 

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης,  
αντοχής, ισορροπίας. 

Ενίσχυση συνεργασίας 
μεταξύ διαφορετικών γενεών 

Ισχυροποίηση του αρχηγού 
της ομάδας- manager. 

Τα οφέλη 

 Κόστος 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο 
Τα 2 ατομικά executive 
coaching 60 ‘ το ένα για κάθε 
συμμετέχοντα 
Το βιβλίο 
Ο εργασιακός οδηγός 
To test επαγγελματικής 
συμπεριφοράς HIP© 
Οι σημειώσεις 
Ο φάκελος του προγράμματος 
 

Συνολικό κόστος  € 220  για  
συμμετοχές μέχρι Τετάρτη 5 
Δεκεμβρίου 2012. 
Για συμμετοχές μετά τις 5 
Δεκεμβρίου κόστος € 320 
(επιπλέον ΦΠΑ 23%). 

 Μάθετε περισσότερα για το 
πρόγραμμα “Πετώντας 
αστερίες» τους εισηγητές 
και την Human Resources 
Expertise στο 
http://www.hre.gr 

 Περιμένουμε την αίτηση 
συμμετοχής σας στο fax 210 
8764877 ή στο mail 
ba@hre.gr 

 

“Πετώντας αστερίες”© 

http://www.hre.gr/
mailto:ba@hre.gr
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… όχι μόνο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας αλλά μας εξόπλισε με ότι πολυτιμότερο. 

Το δικαίωμα αλλά και  τον τρόπο να επηρεάζουμε το μέλλον μας! 

… Με βοήθησε πάρα πολύ επαγγελματικά! Άλλαξα νοοτροπία και με βοήθησε να 

την περάσω και στους άλλους!  

...Μου έδωσε να καταλάβω τι εστί όραμα, δράση, πως πρέπει να δουλεύει μία 

ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους! 

… εξαιρετικό, ενδιαφέρον και εποικοδομητικό. Ειλικρινές, ανθρώπινο και 

ρεαλιστικό! 

… ήταν από τα καλύτερα που έχω παρακολουθήσει! 

 … Κυρίως πόσο αναγκαίο είναι να το κάνεις και να συμπαρασύρεις και τους 

άλλους στην αντίπερα όχθη. Θα βραχείς αλλά ο ήλιος θα ζεστάνει και εσένα και 

τους άλλους. Εμπρός λοιπόν ας  προσπαθήσουμε ! Mόνο όφελος θα έχουμε! 

 

Σχόλια συμμετεχόντων 

“Πετώντας αστερίες”© 
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                                                         Barbara Ασημακοπούλου, HR Consultant, Business and 
Career Coach, Motivational Trainer, Managing Partner HRE 

Η Barbara, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού και την αγορά εργασίας, επιτυχημένη στέλεχος και σύμβουλος HR, coach, και 
εκπαιδεύτρια, έχει υποστηρίξει πάρα πολλά στελέχη, επαγγελματίες, και επιχειρηματίες 
να εμπνεύσουν την ομάδα τους, να πετύχουν τους στόχους τους και να κερδίσουν μια 
πιο ικανοποιητική και ανταποδοτική ζωή. Επιπλέον να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες, να 
ξεπεράσουν εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια και να προβάλλουν τον καλύτερό τους 
εαυτό.  Έχει πτυχίο Χημείας, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MBA. 
Είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη coach και μέντωρ, μέλος του  διεθνούς 
επαγγελματικού συνδέσμου International Coaching Federation  και  του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου μεντόρων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.  Αρθρογραφεί στον ελληνικό και 
διεθνή τύπο, διαδίκτυο και είναι συν-ιδρύτρια της εθελοντικής κοινωνικής δράση  The 
Rebounders at work life. (ba@hre.gr), 6937444118 

Οι εισηγητές 

“Πετώντας αστερίες”© 

                                                    Πρόδρομος Παπαβασιλείου,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,MBA                                  
Entrepreneurs’ consultant, Managing Partner HRE 

Ο Πρόδρομος διαθέτει πολύτιμη εμπειρία πάνω από 30 έτη καλύπτοντας με εξαιρετική 
επιτυχία απαιτητικές διευθυντικές θέσεις στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως Γενικός 
Διευθυντής Εργοστασίων, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Εκπαίδευσης 
και ΕΚΕ. Τα τελευταία 5 χρόνια ως σύμβουλος οργάνωσης και ανάπτυξης, έχει 
υποστηρίξει,  εκπαιδεύσει και  καθοδηγήσει αποτελεσματικά, επιχειρηματίες πολλών 
κλάδων και μεγεθών και στελέχη όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Εξειδικεύεται σε Θέματα 
Ηγεσίας, Διαπραγματεύσεων, Διαχείρισης Κρίσεων, απόκτησης Νοοτροπίας Ασφαλούς 
Εργασίας και  Πελατοκεντρικής Κουλτούρας. Είναι πιστοποιημένος Knowledge Manager.  
Έχει κύριο ρόλο τον αποτελεσματικό οργανωτικό και λειτουργικό σχεδιασμό επιχειρήσεων 
με κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο.  Αρθρογραφεί και είναι μέλος σε εθελοντικούς και 
επαγγελματικούς συλλόγους. Συν-ιδρυτής της εθελοντικής κοινωνικής δράση  The 
Rebounders at work life. (pap@hre.gr) 6944551902 

Περισσότερες πληροφορίες  για μας στο 
http://www.hre.gr/CVBP 

mailto:ba@hre.gr
mailto:ba@hre.gr
mailto:ba@hre.gr
mailto:pap@hre.gr
mailto:pap@hre.gr
mailto:pap@hre.gr
http://www.hre.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=88
http://www.hre.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=88


 

 Στην Human Resources Expertise στεκόμαστε  δίπλα σας είτε είστε 

στέλεχος είτε επιχειρηματίας με ειλικρίνεια  και αληθινό ενδιαφέρον για 

να πετυχαίνετε τους στόχους σας και να φέρνετε σε κάθε συνθήκη τα 

καλύτερα αποτελέσματα.  

 Σχεδιάζουμε εξειδικευμένες και μοναδικές λύσεις για  την κάθε 

επιχείρηση, στέλεχος ή επαγγελματία. 

  Στην περίπτωση των επιχειρήσεων εξασφαλίζουμε  τον αποδοτικότερο 

διάλογο με το περιβάλλον είτε αυτό είναι εσωτερικό (εργαζόμενοι) είτε 

εξωτερικό (πελάτες). Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις 

ευθυγράμμισης και διάχυσης κάθε στρατηγικής  έχοντας σύμμαχο στην 

αποστολή μας τους ανθρώπους. 

 Τα καινοτόμα εργαλεία μας 

Solution Based Consulting 

Business and Career Coaching 

Emotional  Influence Training  © 

Multimedia Learning Labs © 

 

Human Resources Expertise 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, 210 8764831 
Ολυμπιονικών 11, 145  68 Κρυονέρι, 210 8160255 
Visit our site www.hre.gr 
Join us on Facebook 
Join us on LinkedIn, Group The Rebounders 
Follow our Blog http://reboundersatworklife.wordpress.com/ 

Η γνώση για μας 
είναι έμπνευση! 

http://www.hre.gr/
http://www.hre.gr/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=3987105&trk=hb_side_g
http://reboundersatworklife.wordpress.com/

