
«Το Diploma είναι μια από τις εμπειρίες που σου 
αλλάζουν τη ζωή. Το να μπορώ να μεταμορφωθώ, 
να συνειδητοποιώ ποιες πεποιθήσεις με 
περιορίζουν και τα εμπόδια που δημιουργώ 
σαμποτάροντας τον εαυτό μου, ήταν μια τεράστια 
αποκάλυψη για μένα. Κατανοώντας από τι είναι 
φτιαγμένοι οι άνθρωποι και τις διαδικασίες 
τους, απέκτησα πλεονέκτημα (εργασιακά & 
προσωπικά) και μια πολύ πιο ήρεμη ζωή. Το 
μπόνους ήταν να γνωρίσεις υπέροχους δασκάλους 

που σε συνοδεύουν σε όλο αυτό το ταξίδι και 
ταλαντούχους συνομηλίκους που υποστηρίζουν 
και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, αλλά το 
πιο σημαντικό να επαινούν ο ένας τον άλλον. 
Είμαι βέβαιη ότι τα εργαλεία και οι δεξιότητες 
που παρέχονται στο Diploma θα είναι πολύ 
χρήσιμα στις τρέχουσες και στις μελλοντικές 
επαγγελματικές προσπάθειές μου, αλλά και στην 
προσωπική ζωή μου. Το καλύτερο δώρο που έκανα 
στον εαυτό μου!».

Λίγο πριν την έναρξη του νέου κύκλου στο Diploma in Executive 
Coaching & Organisational Development, οι απόφοιτοι της 
περσινής χρονιάς μοιράζονται μαζί μας γιατί το πρόγραμμα 

αποτελεί μία μοναδική εμπειρία.

Taly Mair
Διευθύντρια Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Αθηνών (ΝΠΔΔ)

«Σχεδιασμένο για να ανασχεδι-
άσει νοοτροπίες και να αλλάξει 
τα πρότυπα του κύκλου ζωής 
μέσα από προσεκτικά δομημέ-
νες βιωματικές δραστηριότητες, 
το Impact Diploma προσφέ-
ρει μια μοναδική ευκαιρία σε 
όσους είναι αποφασισμένοι, με 
ανθεκτικότητα και στοχασμό να 
ακολουθήσουν έναν ρυθμό όπου 
η υπευθυνότητα οδηγεί  
σε επιρροή».

«Ένας φίλος μου, τον οποίο σέβομαι 
πολύ, πήρε το δίπλωμα ένα χρόνο πριν 
από εμένα. Ήταν συγκλονισμένος με 
την αλληλεπίδραση, την αυθεντικότητα 
και τη μεταμόρφωση της ομάδας στην 
οποία βρισκόταν. Αποφάσισα να το πα-
ρακολουθήσω και εγώ ο ίδιος, ως προ-
σωπική πρόκληση, απόκτηση γνώσης 
και αυτογνωσίας. Δεν θα περίμενα ποτέ 
πόσο διασκεδαστική, ζεστή και φιλική 
θα ήταν αυτή η ομάδα ανθρώπων. Αξίζει 
τον χρόνο, τα χρήματα, την προσπάθεια 
και όλα όσα έχετε να δώσετε σε αυτή 
την εμπειρία ζωής».

«Μια μοναδική ευκαιρία να αυξή-
σετε την αυτογνωσία σας και να 
κατανοήσετε τους άλλους. Η όλη 
εμπειρία δεν μπορεί να αποτυ-
πωθεί με λόγια. Είναι η καλύτερη 
επένδυση που μπορεί να κάνει κά-
ποιος, με αξιοσημείωτη απόδοση 
επένδυσης (ROI). Δεν έχω ζήσει 
ποτέ μέχρι τώρα, κάτι πιο έντονο, 
απαιτητικό και βαθυστόχαστο. 
Όσες ώρες κι αν διαρκεί, πάντα 
θέλεις περισσότερες! Το συνιστώ 
ανεπιφύλακτα».

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα 
το Diploma in Executive 
Coaching and Organisational 
Development. Είναι ένα μονα-
δικό εργαλείο που σας βοηθά 
να εργαστείτε με τον εαυτό σας 
και τα ανθρώπινα οικοσυστή-
ματα. Σας βοηθά να αναπτύξετε 
όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
για να αυξήσετε τον αντίκτυπό 
σας και την επιρροή σας. Μια 
μοναδική εμπειρία, ένα ταξίδι 
που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Impact, σε ευχαριστώ».
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ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΙΠΑΝ...
«Ο Μάρτης του ‘20 βρήκε τα πάντα σε 
ανατροπή. Μία νέα πραγματικότητα εδραι-
ωνόταν και οι αντοχές όλων δοκιμάζονταν. 
Σχεδόν πεισματικά αποφάσισα πως η 13η 
χρονιά του Diploma θα έτρεχε, έστω και 
αν, για πρώτη φορά, αντί να ξεκινήσουμε 
Απρίλιο θα ξεκινούσαμε Μάιο. Κράτησα την 
ομάδα μικρή, αντάρτικη ώστε να μπορούμε 
να διαχειριστούμε τον μαγικό αριθμό 10 που, 
όπως ακουγότανε, θα ήταν ο μέγιστος που 
θα μπορούσε να υπάρχει σε μια κατ ‘ ιδίαν 
συνάντηση: 9 και ένας εισηγητής. Το μοντέλο 
υβριδικό- πότε διαδικτυακά, πότε δια ζώσης 
και πότε στην ταράτσα της OTEAcademy, 
μετακινούμενοι από τη δυτική στην ανα-
τολική πρόσοψη ξεγελώντας και τον ήλιο. 
Το ίδιο πεισματικά, ανθεκτικά και ασυμ-
βίβαστα συσπειρώθηκε και η εννιάδα. Και 
όλα όσα διδάσκονται στο Diploma, πέρασαν 
και εφαρμοστήκαν στην πράξη. 14 χρόνια 
είχαν περάσει από την τελευταία φορά που 
ολόκληρη η τάξη αποφοίτησε με πτυχίο. Με 
πείσμα, αντοχή και ανθεκτικότητα».

Βασίλης Αντωνάς
Director of Impact’s Diploma in Executive 
Coaching and Organisational Development 
(AADCT), Impact’s Founder, Executive 
Coach & Psychotherapist

«Η επαφή μου με την Impact ξεκίνησε 
όταν συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα ορ-
γανωτικής ανάπτυξης, ενώ εργαζόμουν 
σε μία μεγάλη πολυεθνική στον χώρο 
της τεχνολογίας. Η προσέγγιση ήταν 
άμεση, ριζοσπαστική, άφοβη, σχεδόν με 
έπιασε προ εκπλήξεως. Δύο χρόνια μετά 
δήλωσα συμμετοχή στο Diploma· τρία 
χρόνια μετά εντάχθηκα στο δυναμικό 
της εταιρείας και τέσσερα χρόνια μετά 
είχα τη χαρά να συμμετέχω κα πάλι 
στο Diploma, αυτή τη φορά, όμως, ως 
εισηγήτρια. H διαδρομή αυτή άλλαξε 
πολλά για εμένα, τα οποία επεκτείνονται 
και πέρα από την επαγγελματική μου 
ιδιότητα. Είναι σχεδόν σαν να φοράς 
ή ακόμα καλύτερα σαν να βγάζεις ένα 
ζευγάρι γυαλιά και να μπορείς πλέον 
να αποκωδικοποιήσεις το τι συμβαίνει 
γύρω σου με πρωτόγνωρη ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα. Για να το καταλά-
βει κάποιος πρέπει να το ζήσει».

Τερέζα Βενετσάνου
Director of Training and Business 
Development, Founder of Winning 
Culture, Executive Coach, Trainer 
and Organisational Development 
Consultant

«Είχα την τύχη να αποκτήσω την μετασχη-
ματιστική εμπειρία του Diploma ο ίδιος 
ως μαθητής. Δεν υπήρχε καμία σύγκριση 
με οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση είχα 
περάσει, και δεν ήταν και λίγες. Τώρα, ως 
εκπαιδευτής, ευθυγραμμίζομαι με τη φιλο-
σοφία του Βασίλη Αντωνά και αξιοποιώ τις 
ικανότητές μου στον Νευρογλωσσικό Προ-
γραμματισμό (NLP) και τη Διοίκηση Έργων 
για να μεταφέρω στους συμμετέχοντες χρή-
σιμες γνώσεις και να προσθέσω ένα λιθαράκι 
στην αξία του προγράμματος. Η εμπειρία του 
Diploma ξεκινά πριν τα μαθήματα, με την 
προσεκτική επιλογή και ταίριασμα που κά-
νει κάθε χρόνο ο Βασίλης. Κατά τη διάρκεια 
του Diploma, κάθε χρονιά, οι ομάδες συνδέ-
ονται και χτίζουν ανεπανάληπτες εμπειρίες 
και η σχέση συνεχίζει για πολλά χρόνια 
μετά, βασισμένη στους δεσμούς που έχουν 
δημιουργηθεί και εξελίσσονται συνεχώς. 
Κάθε χρόνο ζηλεύω τους νέους συμμετέχο-
ντες για αυτό που θα ζήσουν».

Γεώργιος Διακονικολάου
Associate - NLP Trainer and NLP Master 
Coach, Co-founder of the Greek Chapter 
of the Project Management Institute, 
founding member of the Hellenic 
Coaching Association, Certified Project 
Management Professional

Το Diploma ξεκίνησε το 2004 στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του Bernd Leygraf και του Βασίλη Αντω-
νά. Τρία  χρόνια μετά ήρθε στην Ελλάδα· η πρώτη εκπαίδευση coaching στη χώρα. Τον Απρίλιο του 
2022, για 15η συνεχόμενη χρονιά, μια μικρή και επίλεκτη ομάδα ηγετών θα ξεκινήσει τον επόμενο 

κύκλο. Μέχρι σήμερα 170 απόφοιτοι, διοικητικά στελέχη, σύμβουλοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και πολλοί 
άλλοι έχουν επιλέξει να εξελίξουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή τους, αλλά και αυτή των 
γύρω τους, με έναν τρόπο που ούτε και οι ίδιοι δεν περίμεναν.
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