∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 22648, 1523 Λευκωσία
e-mail : info@iic.org.cy www.iic.org.cy
Παρακαλούµε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως
συµµετέχοντες στο Μονοήµερο Σεµινάριο µε
θέµα:

ΧΩΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

27 Μαΐου 2014

ΩΡΕΣ:

9:00 πµ - 4:00 µµ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

« Τα Έξι Καπέλα της Σκέψης »

Ονόµατα συµµετεχόντων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΘΕΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E -MAIL:
ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από
τραπεζική επιταγή στο όνοµα του Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου Κύπρου.

Ασφαλιστικό Κέντρο
4ος όροφος, Ζήνωνος
Σώζου 23, Λευκωσία

Το δικαίωµα συµµετοχής
ανέρχεται στα:
€60 (συµπεριλαµβανοµένου
19 % ΦΠΑ) για Μέλη µε
τακτοποιηµένη Συνδροµή
για το 2014 και
€85 (συµπεριλαµβανοµένου
19 % ΦΠΑ) για µη Μέλη.
Περιλαµβάνει γεύµα, τα
διαλείµµατα µε καφέ και
υλικό που αφορά το
σεµινάριο.

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ανδρέας Ευσταθίου
Τηλ. 22761530

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Η δήλωση συµµετοχής
µαζί µε τα δικαιώµατα
πρέπει να σταλούν στο
Ινστιτούτο το αργότερο
µέχρι τις 22 Μαΐου 2014.
Στις δηλώσεις συµµετοχής
θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τα Έξι Καπέλα της Σκέψης
του Edward de Bono
Ένα εργαλείο για αποδοτικότητα και
επιτυχία

27 Μαΐου 2014
Λευκωσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η µεγάλη πίεση του σύγχρονου τρόπου εργασίας και
ζωής επιβάλει την χρησιµοποίηση εργαλείων σκέψης
που θα µας βοηθήσουν να σκεπτόµαστε καλυτέρα,
αποδοτικότερα,
πιο
δηµιουργικά
και
πιο
αποτελεσµατικά.
Αυτό
οδηγεί
σε
καλύτερες
αποφάσεις περισσότερη αποτελεσµατικότητα και
µεγαλύτερο αίσθηµα ηρεµίας και επιτυχίας στην
καθηµερινότητα µας. Τα στελέχη της ασφαλιστικής
βιοµηχανίας έχουν να ωφεληθούν πολύ από την
εκπαίδευση στον µοναδικό τρόπο σκέψης του
Edward de Bono όπως εκφράζεται µέσα από τα
« Έξι Καπέλα της Σκέψης ».
ΣΤΟΧΟΣ:
Η γνωριµία των συµµετεχόντων σε ένα ολότελα νέο
τρόπο σκέψης ο οποίος θα τους βοηθήσει να
αντιµετωπίσουν ευκολότερα και µε επιτυχία τις
πολλές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν καθηµερινά.

επαγγελµατικές
για
επίλυση

∆ρ Κώστας Κονής

09:00 - 10:45

Οι δυνατότητες του µυαλού
Το µυαλό – ένας υπερσύγχρονος υπολογιστής
Οι δυνατότητες και η σωστή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του.
Μεθοδολογία για επίλυση προβληµάτων
10:45 - 11:15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:15 - 13:00

Τρόπος σκέψης
−
−
−

Προβλήµατα και µειονεκτήµατα
Τα έξι καπέλα της σκέψης
Ανάλυση- σηµασία και επεξήγηση

13:00 - 14:00 ΓΕΥΜΑ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε
όσους
συµµετέχουν
σε
συναντήσεις
και
συζητήσεις
προβληµάτων και λήψη αποφάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

14:00 - 14:45

Χρήση των καπέλων και εφαρµογές
−
−
−

Ατοµική και οµαδική εργασία
Χρησιµότητα στο γραπτό λόγο
Η χρήση των καπέλων σε συσκέψεις

14:45 - 16:00

Σειρά χρήσης και εφαρµογές
−
−
−

Τι πρέπει να αποφεύγουµε
Πρακτικές Εφαρµογές
Ασκήσεις και παραδείγµατα.

Σπούδασε στην Ελλάδα, στην Αµερική και στο
Ηνωµένο βασίλειο και κατέχει τους τίτλους
BSc,MSc και Ph.D. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
θέµατα δηµιουργικότητας και καινοτοµίας και
έχει
εκπαιδεύσει
εκατοντάδες
στελέχη
επιχειρήσεων στα θέµατα αυτά. Έχει εκπαιδευθεί
προσωπικά
από
τον
γκουρού
της
∆ηµιουργικότητας Dr Edward de Bono και έχει
αρθρογραφήσει και δίνει διαλέξεις στα θέµατα
αυτά.
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα
Υπήρξε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και διεύθυνε επίσης το Ευρωπαϊκό
κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Κύπρο
(IRC Cyprus). Εργάστηκε στον δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα και είναι Επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας.

Ασχολείται:
Μέσα από ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών και
συνεργασιών διευθύνει σήµερα την δική του
Συµβουλευτική
Εταιρεία
προσφέροντας
εξειδικευµένη
εκπαίδευση
και
καινοτόµα
προϊόντα και υπηρεσίες.

