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by Ελένη Καρατσίκη,
Κατερίνα Νίκου

  Η λέξη «Αυτοσχεδιασμός» παραπέμπει συχνά σε τέχνες όπως η
κωμωδία και η μουσική. Στην πραγματικότητα όμως, ο ίδιος ο
αυτοσχεδιασμός αποτελεί την τέχνη της Αυθόρμητης και Μη
Προσχεδιασμένης Δράσης. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να
συνειδητοποιήσουμε πως αυτοσχεδιάζουμε καθημερινά,
συνειδητά ή μη, για να ανταποκριθούμε στις πιο απλές έως και
στις πιο σύνθετες καταστάσεις, αφού συχνά τα πράγματα δεν
πάνε βάσει σχεδίου. Πόσο σημαντική και χρήσιμη όμως, είναι
άραγε η ικανότητα του αυτοσχεδιασμού, σε έναν ραγδαία
εξελισσόμενο κόσμο, με συνεχή, νέα δεδομένα, υψηλές
απαιτήσεις και ανθρώπινες σχέσεις σε κρίση;

Η Ελένη Καρατσίκη φοιτά
στο τμήμα Γεωπονίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Είναι ενεργό
μέλος του IAAS τα τελευταία
4 χρόνια, ενώ επίσης
διετέλεσε υπεύθυνη ομιλιών
στην Οργανωτική Επιτροπή
του 2ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε. Το 2019
παρακολούθησε Σεμινάρια
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο
Βελιγράδι και έκτοτε έχει
παραδώσει trainings σε
εθνικά και ευρωπαϊκά events,
συνεισφέροντας στη
βελτίωση των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των μελών του
οργανισμού. 

Η Κατερίνα Νίκου πρόσφατα
αποφοίτησε από το τμήμα
Γεωπονίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
πλέον εργάζεται στο Ινστιτούτο
Αμπέλου και Οίνου του Μπορντώ,
ως επιστημονική συνεργάτιδα για
μια τοπική εταιρεία παραγωγής
βαρελιών (Nqdqlié). Είναι ενεργό
μέλος του IAAS από το 2ο έτος
των σπουδών της και αφού
διετέλεσε διοικητικό μέλος του
οργανισμού για 3 χρόνια,
αποφάσισε να πάρει μέρος στα
Σεμινάρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
προκειμένου να συμβάλλει στη
βελτίωση του οργανισμού σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
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by Κλέαρχος Σταματουλάκης

Πολλές φορές στην καθημερινότητα μας δυσκολευόμαστε να
δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση, «ποιος
είμαι». Έχουμε τόσες πολλές λέξεις και ιδέες για να μας
προσδιορίσουμε. Ή από την άλλη, μπορεί να δυσκολευόμαστε να
ορίσουμε το ποιοι είμαστε. Κι εδώ έρχονται μερικές άλλες
ερωτήσεις να μας κάνουν να σκεφτούμε: όλες αυτές οι λέξεις είναι
δικές μου, ή η φωνή κάποιου άλλου; Εγώ τις διάλεξα ή μου τις
ανέθεσαν; Μήπως το ότι δεν μπορώ να ορίσω/οριοθετήσω τον
εαυτό μου έχει να κάνει με το πώς ορίζω τη ζωή μου; Αυτές είναι
μερικές από τις ερωτήσεις που θα προσπαθήσουμε να
απαντήσουμε σε αυτό το training. Θα μάθουμε τη σημασία των
ορίων και των ταμπελών στη ζωή μας και πώς σχετίζονται με την
αυτογνωσία.

Ο Κλέαρχος Σταματουλάκης
είναι ψυχολόγος και life
coach. Το γραφείο του
ονομάζεται «Create your
Myth», γιατί πιστεύει ότι ο
κάθε άνθρωπος μπορεί να
φτιάξει το δικό του μύθο και
να πει τη δική του ιστορία.



    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ!ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ!    

Το να είσαι σπουδαίος ηγέτης δεν έχει να κάνει μόνο με το τι λες
και κάνεις, αλλά και να αναζητάς το νόημα κάτω από τα λόγια των
άλλων. Η ενεργητική ακρόαση είναι βασική ηγετική ικανότητα και
με κύριο συστατικό της την συναισθηματική νοημοσύνη. Πόσες
φορές οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς δεν μονολόγησαν ότι
θέλουν απλώς να ακουστεί η φωνή τους; Οι άνθρωποι θέλουν
ηγέτες που τους ακούνε, και κάτι τέτοιο είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός τρόπος για να τους εμπνεύσει και να τους
παρακινήσει. Τι χρειάζεται για να είσαι καλός ακροατής; Δήλωσε
συμμετοχή στο Training «Ενεργητική ακρόαση, το κλειδί για
Αποτελεσματική Ηγεσία!», για να μάθεις και για να αναβαθμίσεις
αυτήν την πολύτιμη δεξιότητα επικοινωνίας!

 by Ρωξάνη Οικονόμου

Η Ρωξάνη Οικονόμου είναι εκπαιδεύτρια
Μικροεκφράσεων προσώπου και σύμβουλος
Γλώσσας του Σώματος σε εταιρείες και δημόσιους
ομιλητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος στο
Tedx Swansea Ουαλίας στην Αγγλία, όπου κάνει
Συμβουλευτική Γλώσσας του Σώματος στους
ομιλητές για το πως θα κινηθούν και πως θα
εκφράσουν τη δημόσια ομιλία τους. Πραγματεύεται
θεματικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικής
επικοινωνίας μέσω μη λεκτικών μεθόδων και
προσεγγίσεων, καθώς και είναι θερμή
υποστηρίκτρια της Ενεργητικής Ακρόασης.



    ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΨΥΧΙΚΗΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΨΥΧΙΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

πως μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου,
πως να προστατεύεις τον εαυτό σου και την ψυχική σου υγεία,
πως να διαχειρίζεσαι το στρες και την πίεση της
καθημερινότητας,
πως να βιώνεις περισσότερα και πιο έντονα θετικά
συναισθήματα,
πως να ελέγχεις τις αρνητικές σκέψεις και να γίνεις
κυρίαρχος/η του νου σου.

 Σε αυτό το training θα μάθουμε τρόπους, τεχνικές, εργαλεία και
στρατηγικές ώστε να καλλιεργήσουμε την ψυχική μας
ανθεκτικότητα. 
Στο τέλος αυτού του Training θα έχεις μάθει:

 by Παναγιώτης Φασσάς

Ο Παναγιώτης Φασσάς είναι ο ιδρυτής του Success
Hype, εξειδικευμένος εκπαιδευτής νευρογλωσσικού
προγραμματισμού πιστοποιημένος από την INLPTA,
πιστοποιημένος εκπαιδευτής Coaching από την IAFTC
(International Academy for Training and Consulting),
High Performance Coach πιστοποιημένος από το
High Performance Institute, IEMT Practitioner
(Integral Eye Movement Therapy) και ειδικός
στρατηγικής παρέμβασης, πιστοποιημένος από
Robbins–Madanes Training. Πραγματοποίησε ομιλία
στο TEDxUniversityofPiraeus με τίτλο "Όλα όσα
χρειάζεσαι βρίσκονται ήδη μέσα σου".


