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Η Πιστοποίηση Global Academy of Coaching αναγνωρίζεται
από τον International Coach Federation. Ο International
Coaching Federation (ICF) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός
επαγγελματικά εκπαιδευμένων coaches παγκοσμίως, ο επικεφαλής
παγκόσμιος οργανισμός που αφιερώνεται στην προώθηση του
επαγγέλματος του coaching με το να θέτει υψηλά πρότυπα, να
παρέχει ανεξάρτητη πιστοποίηση και να χτίζει ένα παγκόσμιο δίκτυο
εκπαιδευμένων επαγγελματιών coaches. Είναι απαραίτητο για εμάς
και ελπίζουμε και για εσάς, όταν αφιερώνετε τον κόπο σας, τον χρόνο
σας και τα χρήματα σας σε μία πιστοποίηση, αυτή να αναγνωρίζεται
από τον κορυφαίο οργανισμό στον κόσμο.

Σας αναπτύσσουμε με ολιστικό τρόπο. Μέσω του Πτυχίου της 
Global Academy of Coaching θα ανακαλύψετε τον εαυτό σας, τις 
δυνάμεις σας, τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας ενώ ταυτόχρονα 
θα σας αναπτύξουμε ώστε να γίνετε Life Coach με παγκόσμια 
απήχηση. Ο σκοπός μας είναι να σας υποστηρίξουμε ώστε 
να γίνετε και ηγέτης του εαυτού σας και coach.

Ολοκληρώνετε 8 μήνες σπουδών σχετικά με τις βασικές δεξιότητες
και έπειτα επιλέγετε την ειδίκευση σας είτε σε Relationship 
Coaching είτε σε Executive Coaching & Mentoring.

Η Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching περιέχει μία μείξη 
πλατφορμών εκμάθησης. Οι σπουδές περιλαμβάνουν 
βίντεο-μαθήματα με ασκήσεις που ακολουθούνται από live μαθήματα. 
Ο αυτοστοχασμός αποτελεί ένα ζωτικό μέρος της Πιστοποίησης και 
πραγματοποιείται σε ιδιωτικά γκρουπ. 
Επίσης, ένα μέρος των σπουδών αποτελούν τα μαθήματα coaching 
όπου οι Καθηγητές της GAC προσφέρουν ενθάρρυνση και θετική 
ενίσχυση στους μαθητές-coaches έτσι ώστε να τελειοποιήσουν το 
coaching τους. 
Οι μαθητές ενθαρύνονται να δημιουργήσουν την επιχείρηση 
coaching τους, ακολουθώντας την εξειδίκευση τους και 
εστιάζοντας στους πελάτες coaching που προτιμούν.

Σε τι διαφέρει η Global Academy of Coaching από τις 
άλλες Πιστοποιήσεις Coaching; 
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Σε τι διαφέρει η Global Academy of Coaching από τις 
άλλες Πιστοποιήσεις Coaching;

Η Πιστοποίηση Life Coaching & Ηγεσία της Global Academy of 
Coaching Leadership είναι μία από τις λίγες πιστοποιήσεις 
παγκοσμίως όπου το 40% των καθηγητών της είναι στο 
επίπεδο Master Certified Coach, μία διαπίστευση που κατέχει 
μόνο το 4% των coaches.

Κατά την διάρκεια των 12 μηνών σπουδών σας στην Πιστοποίηση
της Global Academy of Coaching, ξεκινάτε να κάνετε coaching και
να σας κάνουν coaching άμεσα. Επομένως, βιώνετε τα
πλεονεκτήματα του coaching από πρώτο χέρι καθώς και αρχίζετε
να εξασκείτε το coaching.

Στην Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching, εστιάζουμε
στο μάρκετινγκ καθώς είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά
προς την επιτυχία σας ως coach.

Τι διάρκεια έχουν οι σπουδές; 

Οι σπουδές για την Πιστοποίηση διαρκούν 12 μήνες. 
Πρέπει να ολοκληρώσετε 22 live μαθήματα καθώς και 22 μαθήματα βίντεο με 
σχετικές ασκήσεις. 
Πρέπει να παρακολουθήσετε 5 επιτηρούμενες συνεδρίες και να παραδώσετε 
την πτυχιακή εργασία σας με περισσότερες από 2.000 λέξεις σχετικά με το 
μοντέλο Coaching καθώς και με το τι μάθατε από τις 40 συνεδρίες coaching που 
κάνατε  (20 συνεδρίες ως coach και 20 ως coachee).

Θα συμμετάσχετε και σε μία διήμερη εκπαίδευση Coaches Continuous 
Education (CCE). Εδώ θα μάθετε πώς να προετοιμάζεστε αποτελεσματικά για μία 
συνεδρία coaching καθώς και πώς να αναπτύξετε όλες τις αισθήσεις σας κατά την 
διάρκεια του coaching. Στο τέλος των δύο ημερών θα αισθανθείτε μεγάλη 
αυτοπεποίθηση ως άνθρωπος και ως coach και θα αναπτύξετε την ηγεσία σας.

Να θυμάστε πως ο μέγιστος χρόνος που μπορείτε να σπουδάσετε για την 
Πιστοποίηση είναι 14 μήνες.
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Ποιοι διδάσκουν;

Οι καθηγητές μας έχουν επιλεχθεί με προσοχή και είναι μερικοί από τους
καλύτερους καθηγητές στον κόσμο στον τομέα τους. Η Πιστοποίηση της 
Global Academy of Coaching είναι μία από τις λίγες πιστοποιήσεις παγκοσμίως
όπου το 40% των καθηγητών της είναι στο επίπεδο MCC, μία διαπίστευση
που κατέχει μόνο το 4% των coaches. Μπορείτε να δείτε την λίστα με όλους τους
διακεκριμένους καθηγητές εδώ: https://globalacademyofcoaching.com/el/life-
coaching-igesia/ 

Θα γίνω μέλος του ICF μόλις αποφοιτήσω; 

O International Coach Federation είναι μία ανεξάρτητη συνομοσπονδία. Μόλις 
αποφοιτήσετε από την Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching, θα λάβετε 
πιστοποίηση από τoν International Coach Federation για 124 ώρες για την 
διαπίστευση coach-specific training ACSTH. 
Αυτό δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους μας να κάνουν αίτηση στον ICF για την 
πιστοποίηση τους μόλις καλύψουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες
παρακαλώ επισκεφθείτε το https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths/

Η πλειοψηφία των σπουδαστών της Πιστοποίησης Global Academy of Coaching 
έχουν δηλώσει πως η ζωή τους άλλαξε ριζικά προς το καλύτερο λόγω των σπουδών 
τους. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουν βαθμολογήσει την 
Πιστοποίηση με 9,4/10. Το να λαμβάνουμε 100% ευθύνη για την ζωή μας και να 
θέτουμε στόχους για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας είναι η βάση του 
coaching. Συνεπώς, μόλις εφαρμόσετε αυτές τις αρχές στην ζωή σας θα δείτε 
μεγάλη αλλαγή.

Η Πιστοποίηση της GAC μου έδωσε την εσωτερική 
βοήθεια που χρειάζομαι για να πετύχω τους στόχους 
μου. Επίσης, με έχει βοηθήσει να σκέφτομαι και να 
μιλάω με διαφορετικό τρόπο, επηρεάζοντας θετικά 

τα άτομα γύρω μου

Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις μαρτυρίες των αποφοίτων εδώ:
https://globalacademyofcoaching.com/el/life-coaching-igesia/ 
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Δεν θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα του life coach 
αλλά θέλω να αναπτυχθώ για εμένα;

Πολλοί από τους απόφοιτους μας ήθελαν να εστιάσουν στην δική τους 
ανάπτυξη όταν ξεκίνησαν την Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching. 
Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, ανακάλυψαν ποια είναι τα όνειρα τους καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να τα κάνουν πραγματικότητα. 
Η Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching είναι σαν ένα σχολείο για την ζωή 
και μπορείτε να επωφεληθείτε ιδιαίτερα από αυτό.

Πότε θα ξεκινήσω να κάνω coaching;

Θα ξεκινήσετε να κάνετε coaching και να σας κάνουν coaching από τον πρώτο μήνα
των σπουδών σας.

Πώς μοιάζει η πιστοποίηση coaching;

• Κάθε πρώτη και τρίτη εβδομάδα του μήνα, θα σας δίνεται ένα μάθημα βίντεο που 
πρέπει να παρακολουθήσετε μαζί με ασκήσεις και υλικό coaching που πρέπει να 
μελετήσετε.

• Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα παρακολουθείτε ένα live μάθημα με τους καθηγητές 
της GAC όπου θα απαντώνται όλες οι απορίες σας και θα εξασκήσετε όσα έχετε 
μάθει και θα βελτιστοποιήσετε τις γνώσεις σας. 

• Η εξειδίκευση (niche studies) των σπουδών περιλαμβάνει 2 live μαθήματα
όπου λύνονται οι απορίες σας.

• Κάθε μήνα έχετε ένα βιβλίο για μελέτη από λίστα με προτεινόμενα βιβλία 
που αλλάζουν ζωές.

• Θα έχετε έναν Σύντροφο Υπευθυνότητας με τον οποίο θα μοιράζεστε τους στόχους 
σας και τις νίκες σας σε εβδομαδιαία βάση.

• Κάνετε συνεδρίες coaching: δουλεύετε με έναν coachee και σας κάνει εσάς 
coaching ένας συμμαθητής σας.

• Έχετε πρόσβαση στην ιδιωτική Κοινότητα της Global Academy of Coaching στο
Facebook, όπου μπορείτε να αναρτήσετε τις ερωτήσεις σας, τις νίκες σας και τους 
στόχους σας και να λάβετε στήριξη από τους συμμαθητές σας.

• Κατά την διάρκεια των 12 μηνών των σπουδών σας, επικοινωνείτε με άλλους 
coaches που σκέφτονται θετικά, μαθαίνετε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας 
καθώς και το για το πως μπορείτε να αναπτύξετε την επιχείρηση coaching σας.
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Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιους από τους 
απόφοιτους σας ώστε να μάθω πως είναι η συνεργασία 
μαζί σας; 

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις μαρτυρίες των αποφοίτων εδώ
https://globalacademyofcoaching.com/el/life-coaching-igesia/  και σε περίπτωση
που θέλετε να μιλήσετε με κάποιον, θα χαρούμε να σας φέρουμε σε επαφή.

Είμαστε πολύ περήφανοι καθώς οι απόφοιτοι μας βαθμολογούν τις σπουδές 
τους με 9,4/10 στις αξιολογήσεις.
.

Δέχεστε πιστωτικές κάρτες; 

Ναι, δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες και μπορείτε να πληρώσετε σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε το πλήρες ποσό εντός των 10 πρώτων
ημερών σας στην Πιστοποίηση της Global Academy of Coaching, θα αποκτήσετε
 5% έκπτωση. Να θυμάστε πως για να αποφοιτήσετε και να λάβετε την Πιστοποίηση
σας, πρέπει να έχετε εξοφλήσει το πλήρες ποσό.

Παρέχουμε 100% εγγύηση όσον αφορά την Πιστοποίηση της Global Academy of
Coaching καθώς θέλουμε να παρακολουθήσουν την Πιστοποίηση μόνο αφοσιωμένοι
μαθητές. Εάν παρακολουθήσετε το 1ο live Μάθημα και δεν είστε ικανοποιημένοι με την
Πιστοποίηση, τότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματα σας, χωρίς να κάνουμε
οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων μετά από
το 1ο μάθημα. Να θυμάστε πως δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων εάν δεν 
παρακολουθήσετε το παραπάνω μάθημα.

Αμέσως αφού ολοκληρώσετε την πρώτη πληρωμή, αποκτάτε πρόσβαση σε όλα τα
εργαλεία και τον κωδικό για την Πλατφόρμα της GAC έτσι ώστε να
μπορέσετε να μεταμορφώσετε την ζωή σας και να βοηθήσετε τους άλλους.

Θα χρειαστεί να επενδύσετε περίπου 4-6 ώρες την εβδομάδα. Είχαμε αποφοίτους που
είχαν 3 παιδιά και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών αλλά αν είστε αφοσιωμένοι,
τότε σίγουρα θα τα καταφέρετε. Πολλοί απόφοιτοι μελετούσαν στις 11 - 2 π.μ. όταν τα
παιδιά τους κοιμόντουσαν και ανέφεραν πως αυτές ήταν οι καλύτερες ώρες της
ημέρας τους.

Είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό για τον εαυτό μου αλλά 
έχω μερικές ερωτήσεις ακόμα. Μπορώ να σας καλέσω;

Μπορείτε να μιλήσετε στον Εκπρόσωπο Πιστοποίησης της Global Academy 
of Coaching για να συζητήσετε εάν σας ταιριάζει η Πιστοποίηση της Global 
Academy of Coaching.
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Πώς γνωρίζω εάν είναι κατάλληλη για εμένα αυτή η Πιστοποίηση; 

• Εάν δεν είστε πρόθυμοι να είστε ειλικρινείς όσον αφορά τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα σας, εάν δεν είστε πρόθυμοι να δουλέψετε, εάν είστε προσκολλημένοι σε 
μία ιστορία όπου είστε το θύμα και/ή σας λείπουν πράγματα, τότε δεν θα μπορέσετε να
αναπτυχθείτε εδώ.

• Επίσης, εάν έχετε κλίση προς τις αρνητικές συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό, δεν είστε 
ανοιχτοί για περισσότερη ανάπτυξη, και/ή έχετε την νοοτροπία "Το ξέρω ήδη", αυτό το 
μέρος δεν είναι κατάλληλο για εσάς.

• Το coaching βασίζεται στην αλλαγή και στην προθυμία να γίνετε μία 
βελτιωμένη εκδοχή αυτού που είστε ήδη.

Παρακαλώ συμπληρώστε το https://lifecoachsession.as.me/GRGAC και ένας 
Εκπρόσωπος της Πιστοποίησης της Global Academy of Coaching θα επικοινωνήσει μαζί 
σας για να κάνετε το interview και να συζητήσετε για την Πιστοποίηση της Global 
Academy of Coaching.
Αν θέλετε να κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο, τότε ναι, αυτό μπορούμε να το 

πετύχουμε ΜΑζί. 
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