
Τεύχος #9

Ο 14ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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• 11 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΒΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

• ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΒΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

• EXPERT LEADERS / ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ CONSULTANTS ΑΠΟ ΤΗ 
BETTER FUTURE / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ FACILITATORS LEGO 
SERIOUS PLAY.

• 6 BUSINESS COACHES / Υψηλόβαθµα Στελέχη από από κορυφαίες εταιρείες 
της αγοράς:

• Piraeus Bank        • Titan        • Wind         • KPMG

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε o 14ος κύκλος του 11ήµερου βιωµατικού 
προγράµµατος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων του Future Leaders που 
πραγµατοποιήθηκε 6 έως 17 Ιουνίου. Το πρώτο µέρος ολοκληρώθηκε στο 
πάρκο διακοπών “The Ranch” στο Σοφικό Κορινθίας.   

Καταξιωµένα στελέχη της αγοράς εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται ως 
Business Coaches. 
Στη συνέχεια σε συνεργασία µε Ακαδηµαϊκούς Καθηγητές και 
Εξειδικευµένους Συµβούλους, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τους Future 
Leaders, οι οποίοι µέσω ενός διαδραστικού και πρωτοποριακού 
προγράµµατος, αναπτύσσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες και ικανότητες για 
να γίνουν οι ηγέτες του µέλλοντος. 
Μέρος του προγράµµατος υλοποιήθηκε µε τη χρήση της καινοτόµου 
µεθοδολογίας Lego Serious Play.

Στη συνέχεια του προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, οι  
µεταπτυχιακοί φοιτητές υπό την καθοδήγηση των Business Coaches, 
εκπονήσαν τα Projects για επιλεγµένες ΜΚΟ κοινωνικού έργου που τους 
ανατέθηκαν και τα παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση στους εκπροσώπους 
των ΜΚΟ. 

 Στο φετινό πρόγραµµα συµµετείχαν:

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

http://www.futureleaders.gr



THE TIPPING POINT 
Τρόποι και πηγές εύρεσης και ένταξης περισσότερων 
επαγγελµατιών ως µέντορες. Βελτίωση του ήδη υπάρχοντος 
τρόπου προσέγγισης επαγγελµατιών. Bελτίωση του υλικού 
που χρησιµοποιείται.

Αναβάθµιση ιστοσελίδας και µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
(ΕΛΕΠΑΠ) 

• 2 ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:
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Με την ολοκλήρωση του 14ου κύκλου, οι συµµετέχοντες του προγράµµατος 
έρχονται σε επαφή µε εταιρείες, µε σκοπό να ενταχθούν στο δυναµικό τους µέσω 
Αµειβόµενης Πρακτικής Άσκησης. 

ευχαριστώ ανήκει και στους ίδιους τους Future Leaders, Business Coaches & 
Trainers, καθώς µε τη συµµετοχή τους είχαµε τη χαρά να ζήσουµε άλλον έναν 
κύκλο αντάξιο των προηγουµένων.

Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά όλους όσους µας στηρίζουν να 
είµαστε αρωγοί προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, µέσα από την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των ηγετών του αύριο στην Ελλάδα.

Ευχαριστούµε την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, 
τα Ιδρυτικά µας Μέλη, τους Εταιρικούς 
µας Υποστηρικτές - Χορηγούς και όλους 
όσoι εργάστηκαν για την επιτυχηµένη 
πορεία και διεξαγωγή του 14ου κύκλου 
του προγράµµατος. Φυσικά ένα µεγάλο

H εταιρεία που εφηύρε την διατακτική γεύµατος Ticket Restaurant® είναι 
παγκόσµιος ηγέτης στις υπηρεσίες για εταιρείες, εργαζοµένους και εµπόρους 
µε περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας και εµπιστοσύνης και στην Ελληνική 
αγορά. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ FUTURE LEADERS 2018

•EDENRED

H Πρώτη Ελληνική εταιρεία Φαρµακευτικής Βιοτεχνολογίας.

•GENESIS PHARMA

Eταιρεία συµβούλων, αντιπρόσωπος της Mercer στην Ελλάδα, a Global 
Consulting Leader.  

•BETTER FUTURE LLC

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

http://www.futureleaders.gr


