
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED 
Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από 
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Εισαγωγή  

Το πρόγραμμα Diploma in Coaching – AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά 
ανωτάτου επιπέδου επαγγελματικής γνώσης στο Coaching. Πιο συγκεκριμένα με ένα ευρύ 
φάσμα επιστημονικών θεωριών και προσεγγίσεων (ακαδημαϊκή βάση), μια πληθώρα 
εξελιγμένων coaching εργαλείων, τεχνικών και προσεγγίσεων δίνει την δυνατότητα μεγάλης 
εμβάθυνσης στο Coaching και σημαντικής επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης στον 
Coach, ο οποίος επιθυμεί την περαιτέρω εξέλιξή του σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.  

Ο συνδυασμός της επιστημονικής προσέγγισης  και οι υψηλές απαιτήσεις πρακτικής 
εφαρμογής της γνώσης άμεσης αποτελεσματικότητας, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις 
διεθνείς προδιαγραφές του Association for Coaching αλλά και άλλων διεθνών φορέων.  

Η εκπαίδευση υλοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους  
Η εκπαίδευση διαρκεί περισσότερο από 126 ώρες και έχει και 46 ώρες πρακτικής άσκησης 
εκτός τάξης, ενώ υπολογίζεται ότι έχει και περίπου 100 ώρες μελέτης και ασκήσεων. Ο κάθε 
συμμετέχων στον πρόγραμμα Diploma in Coaching – AC Accredited, έχει τις απαραίτητες 
ώρες εκπαίδευσης για Coaches που στοχεύουν να πιστοποιηθούν στα επίπεδα Professional 
// Professional Executive Coach και Master // Master Executive Coach Accreditation από 
το Association for Coaching. Θα χρειαστούν, πλέον της εκπαίδευσης, και ώρες εργασίας 
σύμφωνα με τον AC.  
 

Σε ποιους απευθύνεται  

Το πρόγραμμα Diploma in Coaching – AC Accredited,απευθύνεται σε εκείνους τους 
ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο επαγγελματικά και έχουν 
προηγούμενη εκπαίδευση (Certificate in Coaching – AC Accredited) ή εμπειρία στον χώρο 
του Coaching. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν :  

- Όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν τον επαγγελματισμό και την γνώση τους σαν 
επαγγελματίες Coaches, μέσα από το δικό τους γραφείο, να συνεργαστούν με εταιρίες 
που προσφέρουν υπηρεσίες coaching, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη του 
επαγγέλματός του (Managers, Leaders, Επιχειρηματίες, Επιστήμονες κτλ) 

- Σε Coaches που επιθυμούν εμβάθυνση, εξέλιξη στο Coaching αλλά και σε πολύ 
σοβαρή και βαθιά προσωπική εξέλιξη  

- Ψυχολόγους και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνιολογικών σπουδών 
- Σε επιστήμονες κάθε ειδικότητας   
- Σε κάθε στέλεχος και επαγγελματία που επιθυμεί προσωπική και επαγγελματική 

εξέλιξη με άμεση εφαρμογή στην εργασία του με άλλους ανθρώπους.  

 



 

 

 

 

Οφέλη προγράμματος : 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Diploma in Coaching – AC Accredited, θα 
είστε σε θέση να :  

- Εμβαθύνετε και να βοηθάτε σε πολυσύνθετες καταστάσεις τους πελάτες σας,  
- Αναπτύσσετε και να δημιουργείτε επαγγελματικές σχέσεις coaching με πελάτες με 

πολύ εξελιγμένες τεχνικές και εργαλεία  
- Να γνωρίζετε, ακολουθείτε και εφαρμόζετε αποτελεσματικά τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και καλής Πρακτικής – AC 
- Να συνεργάζεστε με τον πελάτη σας για να θέτει σαφείς στόχους και να τους υλοποιεί 

ακόμα και στα πιο σύνθετα θέματα 
- Να αναπτύξετε το προσωπικό σας γραφείο ή να σχεδιάσετε τα επόμενα 

επαγγελματικά σας βήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
- Να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε το μέλλον σας για την επαγγελματική ανάπτυξη 

στον χώρο του Coaching σύμφωνα με το διεθνές περιβάλλον.   

Η εκπαίδευση μας  

Η εκπαίδευση που προσφέρουμε στην International e-learning Academy ακολουθεί τις πλέον 
σύγχρονες μεθόδους στον χώρο. Η εκπαίδευση είναι πρακτική, βιωματική και με ενεργητική 
συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου.  

Υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια, coaching ώρες εντός και εκτός αίθουσας, 
ομαδικές συζητήσεις (εφόσον υπάρχει συμμετοχή σε ομαδική εκπαίδευση) ενώ ο κάθε 
εκπαιδευόμενος εφαρμόζει τις ίδιες γνώσεις για την προσωπική αυτό-γνωσία, αυτό-εξέλιξη και 
επαγγελματική κατάρτιση αλλά και βελτίωση.  

Αυτού του είδους η εκπαιδευτική προσέγγιση δίνει την γνώση πέρα από τις διαλέξεις, την 
μελέτη του υλικού και την έρευνα για τις εργασίες σε πρακτική εφαρμογή της με ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα άνεσης και επαγγελματικής αυτό-πεποίθησης.  

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι :  

- Διαλέξεις  
- Ασκήσεις πρακτικής (ατομικές – ομαδικές) 
- Coaching συνεδρίες (εντός και εκτός αίθουσας)  
- Παρουσιάσεις,  
- Role playing.  



 

 

 

 

Μέσα στην αίθουσα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω :  

- Θεωρητική και πρακτική – βιωματική εκπαίδευση  
- Εκπαιδευτικές συνεδρίες (observed sessions)  
- Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)  
- Ομάδες αναστοχασμού (Reflective Group Discussions)  
- Ομαδική εποπτεία (Group Supervision)  

 

Προσωπική μελέτη  

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τα παρακάτω :  

- Εκπαιδευτικό υλικό  
- Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

Ενώ καλούνται να :  

- Μελετήσουν το υλικό σε βάθος  
- Εκπονήσουν εργασίες σε κάθε ενότητα που ολοκληρώνουν  
- Κρατούν ημερολόγιο γνώσεων και προσωπικής ανάπτυξης (reflective journal) 
- Υποβάλλουν τελική εργασία σε θέμα της προσωπικής τους επιλογής και 

επαγγελματικού τους στόχου.  

Προϋποθέσεις εγγραφής  

Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Diploma in Coaching – AC 
Accredited θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω :  

- Certificate in Coaching – ΑC Accredited,  
- Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ιδιωτικού κολλεγίου οποιουδήποτε τομέα ή  
- Σημαντική επαγγελματική εμπειρία ή 
- Σημαντική εμπειρία σε coaching   
- και τα δύο  

Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την επικοινωνία με έναν από τους υπευθύνους 
της εκπαίδευσης καθώς και με την αποστολή βιογραφικού.  

 



 

 

 

 

Πως επιτυγχάνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος  

- Συμμετοχή σε όλες τις ώρες του προγράμματος  
- Η επιτυχής βαθμολόγηση όλων των εργασιών  
- Η επιτυχής υλοποίηση των απαιτουμένων Coaching sessions  
- Η ολοκλήρωση των ωρών της πρακτικής εξάσκησης  
- Η επιτυχής υποβολή και παράδοση της τελικής εργασίας 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Περιγραφή προγράμματος Diploma in Coaching – AC Accredited 

Μάθημα 1  : Εισαγωγή – προσόντα – coaching θέματα O Coach και τα προσόντα του 

Αυτό-οδηγούμενη  μάθηση 
AC competencies 
Ηθικά και νομικά θέματα 

Μάθημα 2 : Γνωρίζοντας εμάς 
 

 

Εισαγωγή στις σχολές σκέψης 
Γνωριμία του εαυτού μας βάση αντικειμενικής 
παρατήρησης 
Καταγραφή της σημερινής μου κατάστασης 

Μάθημα 3 : Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching 

 
Θεωρία Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής (Cognitive 
Behavioural Theory)  
Η θεωρία της μετασχηματίζουσας / μεταμορφωτικής 
μάθησης και το σκεπτικό της αποπροσανατολίζουσας 
εμπειρίας  
Multi Dimensional Executive Coaching  
Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία  
Θεωρίες Επικοινωνίας στο Coaching  

Μάθημα  4 :  Μοντέλα του Coaching Coaching Μεταμόρφωσης (Transformational Coaching) 
– Το εσωτερικό & το εξωτερικό μοντέλο  
Επικέντρωση στην λύση (Solution focus coaching) 
Coaching  βάση στοιχείων (Evidence Based Coaching) 
Το μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας (The 7 eyed 
supervision model) 
Το διαυγές μοντέλο (The clear model) 
Η χρήση των ιστοριών στο Coaching (The storytelling 
coach 
Εταιρική μεταμορφωτική διαδικασία (Corporate 
transformation process) 

 
Μάθημα  5 : Δυναμικά εργαλεία Coaching 

 
Επαναπλαισίωση Προοπτικών 
Δέσμευση ή Προσπάθεια ?  
Δράση ή Καθυστέρηση// Αναβολή? 
Ευθύνη ή Κατηγορία ? 
Ανταπόκριση ή Αντίδραση ? 
Αλήθεια ή Ψέμα?  
Εμπιστοσύνη ή Αμφιβολία ?  
Ελαφρότητα ή Σπουδαιότητα? 

Μάθημα 6: Αναπτύσσοντας το δικό μου στυλ στο 
Coaching 

 

Η επιλογή του/ων δυναμικού-ων εργαλείου-ων 
Δημιουργώντας το δικό μου προσωπικό coaching 
στυλ. 

Μάθημα 7: H Coaching συνάντηση 
 

Το συμβόλαιο με τον πελάτη 
Η συνάντηση με τον πελάτη 
 

 
 

Σημαντική σημείωση : όσοι έχουν παρακολουθήσει το Certificate in Coaching – AC accredited 
δεν θα παρακολουθήσουν τις ενότητες 1-2-7  



 

 

 
 

 
Diploma in Coaching – AC Accredited   

 
Μάθημα 1: : Εισαγωγή –– προσόντα – coaching θέματα   
 
Διδακτική Ενότητα 1  : O Coach και τα προσόντα του  
 
Στην ενότητα παρουσιάζονται σε βάθος τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός 
Coach. Τι θα πρέπει να έχει σαν στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία είτε τα έχει 
έμφυτα είτε όχι θα πρέπει να τα αναπτύξει για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός στο έργο 
του για την προσφορά βοήθειας με άλλους ανθρώπους.  
 
Διδακτική Ενότητα 2 :  Αυτό-δηγούμενη μάθηση 
 
Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας της Αυτό-οδηγούμενης μάθησης / 
εκπαίδευσης  καθώς και η ανάλυση των συμπερασμάτων για την αυτό-οδηγούμενη μάθηση.  
 
Διδακτική Ενότητα 3 :  AC competencies  
 
Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση του κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής στη 
εργασία του coach αλλά και των ικανοτήτων που θα πρέπει να κατακτά συνεχώς ο Coach, 
τόσο στην αρχή όσο και στην συνέχεια του επαγγέλματος του.  
 
 
Διδακτική Ενότητα 4 :  Ηθικά και νομικά θέματα 

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση και προετοιμασία του Coach από καταστάσεις οι 
οποίες μπορεί να δημιουργούν ηθικά διλήμματα ή νομικές προκλήσεις 

 
Μάθημα 2: Γνωρίζοντας εμάς 
 
Διδακτική ενότητα 1 : Εισαγωγή στις σχολές σκέψης 
 
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει εν συντομία τις διάφορες υπαρξιακές 
σχολές σκέψης και οι οποίες ορίζουν τα θεμέλια της ύπαρξης αλλά και της βάσης για την 
αυτό-αντίληψη και αυτό-γνωριμίας μας.  
 
Διδακτική Ενότητα 2 : Γνωριμία του εαυτού μας, βάση αντικειμενικής παρατήρησης 
 
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την διαδικασία της γνωριμίας του 
εαυτού μας βάση της αντικειμενικής (επιστημονικής μεθόδου) παρατήρησής μας. Στην  
 



 

 

 
 

 
 
συνέχεια γίνεται ανάλυση για τον εντοπισμό των πεποιθήσεων, αξιών και αρχών που διέπουν 
την ζωή μας αλλά και την διαδικασία της αλλαγής τους  
 
Διδακτική Ενότητα 3 : Καταγραφή της σημερινής μου κατάστασης  
 
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τους τρόπους και τις μεθόδους 
εντοπισμού της σημερινής μας κατάστασης, εφόσον έχει κάνει συνοπτική ανάλυση των 
διαφορετικών τομέων της ζωή μας.  
 
Μάθημα 3 Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching  
 
Διδακτική Ενότητα 1:  Θεωρία Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής (Cognitive Behavioural 
Theory) – Μοντέλο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό coaching  
 
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας και της σημασίας των 
γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεωριών τόσο σαν θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σαν βάση 
υλοποίησης του γνωσιακού συμπεριφοριστικού coaching.  
 
 
Διδακτική Ενότητα 2 :  Η θεωρία της μετασχηματίζουσας/μεταμορφωτικής μάθησης και το 
σκεπτικό της αποπροσανατολίζουσας εμπειρίας (Adult Transformational Learning and the 
Concept of  a disorienting experience)  
 
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια, την σημασία και τα οφέλη 
που προκύπτουν από την  θεωρία της μεταμορφωτικής εκπαίδευσης ή μετασχηματίζουσας 
μάθησης τόσο σαν εργαλείο προσωπικής εξέλιξης και απελευθέρωσης δυναμικού και 
προσωπικότητας όσο και σαν εργαλείο άμεσης εφαρμογής στο Coaching.  
 
 
Διδακτική Ενότητα 3 : Multi Dimensional Executive Coaching (Πολυδιάστατο Coaching για 
τους Executives (στελέχη επιχειρήσεων)  
 
Στην ενότητα παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία του Multi Dimensional Executive 
Coaching σαν ένα πολυδιάστατο είδος coaching για στελέχη εταιριών και οργανισμών 
παρέχοντας παράλληλη πληροφόρηση για τις θεωρίες από τις οποίες προκύπτει.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Διδακτική Ενότητα 4 :  Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία – Positive Psychology  
 
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια και την σημασία της θετικής 
ψυχολογίας, τόσο σαν θεωρία, όσο και σαν μοντέλο λειτουργίας καθώς και την χρήση των 
τεχνικών της από το coaching.  
 
Διδακτική Ενότητα 5 :  Θεωρίες Επικοινωνίας στο Coaching  
 
Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση μιας σειράς θεωρητικών προσεγγίσεων στο θέμα της 
επικοινωνίας και της εφαρμογή τους από το Coaching.  
 
Μάθημα 4  : Μοντέλα Coaching  
 
 
Διδακτική Ενότητα 1 : Coaching Μεταμόρφωσης (Transformational Coaching) – Το εσωτερικό 
& το εξωτερικό μοντέλο  
 
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια, τ και τα οφέλη που 
προκύπτουν από το δύο μοντέλα για το executive coaching και το εσωτερικό και το εξωτερικό 
μοντέλο. Παράλληλα η ενότητα παρουσιάζει και τις δύο μορφές εργασίας στο coaching, εκείνη 
της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης.  
 
 
Διδακτική Ενότητα 2 : Επικέντρωση στην λύση (Solution focus coaching) 
 
Παρουσιάζεται η έννοια, η σημασία και η χρήση του Solution Focused Coaching το οποίο 
είναι ένα από τα σημαντικά και διεθνώς διαδομένα μοντέλα στο coaching διεθνώς.  
 
Διδακτική Ενότητα 3 : Coaching  βάση στοιχείων (Evidence Based Coaching) 
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια, την σημασία και την εφαρμογή της 
απόδειξης, της επιστημονικής προσέγγισης - Evidence - στο Coaching.  
 
 
Διδακτική Ενότητα  

- 4 : Το μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας (The 7 eyed supervision model) 
- 5 : Το διαυγές μοντέλο (The clear model) 
- 6 : Η χρήση των ιστοριών στο Coaching (The storytelling coach 
- 7 :Εταιρική μεταμορφωτική διαδικασία (Corporate transformation process) 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα τέσσερα εξελιγμένα  μοντέλα coaching και πιο 
συγκεκριμένα τα 7ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ– 7eyed supervision model, το ΚΑΘΑΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ (Clear model), την ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ στο coaching (story telling coaching), και την 
CORPORATE TRANSFORMATION PROCESS (εταιρική μεταμορφωτική διαδικασία).  
 
 
Μάθημα 5 : Δυναμικά εργαλεία Coaching  
  
Διδακτική Ενότητα 1  : Επαναπλαισίωση Προοπτικών  
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια, την σημασία και την εφαρμογή της 
επαναπλαισίωσης των προοπτικών.  
 
 
Διδακτική Ενότητα  

- 2 : Δέσμευση ή Προσπάθεια ?  
- 3.  Δράση ή Καθυστέρηση// Αναβολή? 

 
Στην ενότητα παρουσιάζονται η έννοια, η σημασία και η εφαρμογή των λέξεων, τρόπων 
σκέψης αλλά και δυναμικών εργαλείων στο coaching των :  

- Δέσμευση – προσπάθεια Κ Δράση αναβολή.  

 
Διδακτική Ενότητα 4 : Ευθύνη ή Κατηγορία ? 
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια, την σημασία και την εφαρμογή της 
ευθύνης και της ανάληψής της από τον κάθε άνθρωπο, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και 
σαν εργαλείο του coaching, από τον coach για τους πελάτες του.  
 
Διδακτική Ενότητα 5 :  Ανταπόκριση ή Αντίδραση ? 
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τρία ρήματα, έννοιες, τρόπους σκέψης και coaching 
εργαλεία στην υπηρεσία του πελάτη για την υλοποίηση των στόχων του ή και της 
μεταμορφωτικής του πορείας.  
 
 
Διδακτική Ενότητα 6 : Αλήθεια ή Ψέμα? 
 
Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει είναι να παρουσιάσει την έννοια, την σημασία και 
την εφαρμογή της αλήθειας σε αντιπαραβολή με το ψέμα τόσο στην καθημερινότητά μας, 
απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και σαν εργαλείο coaching βοήθειας του ανθρώπου 
στην εξέλιξή και μεταμόρφωσή του.  



 

 

 

 
 
 
 
Διδακτική Ενότητα  

- 7 : Εμπιστοσύνη ή Αμφισβήτηση ?  
- 8 : Ελαφρότητα ή Σπουδαιότητα ? 

 
 
Παρουσιάζονται η έννοια, η σημασία και η χρήση δύο ζευγαριών αντίθετων καταστάσεων : 
Εμπιστοσύνη- αμφιβολία & Significance ~ Lightness στην καθημερινότητα αλλά και σαν 
εξελιγμένο εργαλείο coaching.  
 
 
Μάθημα 6  : Αναπτύσσοντας το δικό μου στυλ στο Coaching 
 

Διδακτική ενότητα 1-2 : Η επιλογή του/ων δυναμικού-ων εργαλείου-ων - Δημιουργώντας το 
δικό μου προσωπικό coaching στυλ. 
 
Στην ενότητα, ολοκλήρωσης του Diploma in Coaching AC accredited, παρουσιάζονται στοιχεία 
ολοκλήρωσης και ανάπτυξης της επαγγελματικής coaching προσωπικότητας διεθνούς 
επιπέδου και η οποία καλύπτει τη coaching φιλοσοφία, προσωπικό coaching και  επιλογή των 
coaching εργαλείων.  
 
 
 
Μάθημα 7 : H Coaching συνάντηση   
 
Διδακτική Ενότητα 1 -2 : Το συμβόλαιο με τον πελάτη -  Η συνάντηση με τον πελάτη   
 
Στόχος των ενοτήτων είναι να μας  εισάγουν στην πρακτική δομή της συνάντησης του Coach 
με τον πελάτη. Παρουσιάζονται αναλύονται και δίνονται παραδείγματα για τα ερωτηματολόγια 
του Coach για τον πελάτη, τα τεστ αξιολόγησης ζωής, οι δομές για εποικοδομητική κριτική και 
η τεχνική του δίνειν και λαμβάνειν feedback.  
 
 
 
 

 


