Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση
ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση

e-HR personal coach
Το Personal Coach είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό του "CleverCareer", το οποίο δηµοσιεύσαµε από το
2001 έως το 2006 σε συνέπεια µε τις αξίες, την αποστολή και το όραµά µας, µε σκοπό να διαχύσουµε
γνώσεις και εµπειρίες, να ενηµερώσουµε, να ευαισθητοποιήσουµε, και να καλλιεργήσουµε τις
προϋποθέσεις για να µπορούν να αποδώσουν τα µέγιστα οι υπηρεσίες προσωπικής και οργανωσιακής
αλλαγής και ανάπτυξης.

Αρθρογραφία στο ηλεκτρονικό περιοδικό Personal Coach 2001-2006
Τα θέµατα συνέταξε η Ι. Ν. Τριπερίνα.
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Ιανουάριος 2004 – ∆εκέµβριος 2006
Πρωτοποριακά θέµατα µε σκοπό να ενηµερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το ανθρώπινο δυναµικό
των επιχειρήσεων / οργανισµών:
Το άγχος των γιορτών
Coaching
Ώρα για σύσκεψη vs ώρα για συνεργασία!
Η ευθιξία ως παράγοντας δυσµενούς επικοινωνίας
Αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων: «Απολύεσαι!» - Πώς θα πείτε τα άσχηµα νέα µε ανθρώπινο τρόπο
Θετική Ψυχολογία - Η σύγχρονη προσέγγιση των δυνατοτήτων
Πώς µαθαίνουν οι εργαζόµενοι
Πρωτοποριακό έργο βιωµατικής εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα
∆εξιότητες διαχείρισης θυµού
∆ιαφορές Counseling & Coaching
Καριέρα
Ανάπτυξη ευγενικής συµπεριφοράς
Προς µία απενοχοποιηµένη ψυχολογία της προσωπικής ζωής και της εργασίας
∆ιαχείριση Κρίσεων
Επιρροή - Αλληλεπίδραση προσωπικής ζωής και εργασίας - Συνθήκες εργασίας
∆ιακοπές µε διάθεση για αλλαγή
SOLVIT: Επίλυση Προβληµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αυτογνωσιακή Συµβουλευτική
Γραφεία Καριέρας στο Χώρο Εργασίας
Επαγγελµατική Ευηµερία στο Χώρο Εργασίας
Εργαλείο Μέτρησης και Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων Συµπεριφοράς CleverCOM
Η θέση των Γυναικών στο Χώρο Εργασίας
Ενδοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για την Καριέρα και την Απόδοση
Έρευνες Εργαζόµενων
Βιωµατική Εκπαίδευση COMPETIA-∆ΕΝ∆ΡΑ
Γυναίκες – Ισότητα και Εργασιακή Πολυµορφία
Ανθρώπινος παράγοντας και risk management
Νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναµικό
∆ιαχείριση της Απόδοσης και της Αλλαγής
Κέντρα Ανάπτυξης
Personal Coaching (Προσωπική Καθοδήγηση)
Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας
Coaching στελεχών
Εκπαίδευση προσωπικού
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Συµβουλευτική Εργασίας
Κουλτούρα εξισορρόπησης επιχειρησιακών και προσωπικών στόχων
Αξιολόγηση βάσει δεικτών αποτελεσµατικότητας
Η ετήσια συνάντηση της επιχείρησής σας
Strategic Human Resource
Human Computer/Machine Interaction
Customer Relationship
Health & Safety
Career Development
Ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαχείρισης της αναδιάρθρωσης
Προγραµµατισµός ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
Έρευνα για το Σύµβουλο Καριέρας στο εργασιακό περιβάλλον
Συµβουλευτική στην Εργασία
Πώς θα αναβαθµίσουµε την τοπική αυτοδιοίκηση
Ένας Σύµβουλος Εργασίας για επιχειρήσεις, οργανισµούς, οµάδες, άτοµα
Καλές Πρακτικές ∆ιαχείρισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Call Centers
Αναβάθµιση της Τουριστικής Βιοµηχανίας στην Ελλάδα
∆ιαπολιτισµική Επικοινωνία σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Ο Σύµβουλος Καριέρας στο εργασιακό περιβάλλον
Ανάπτυξη καριέρας για φοιτητές και αποφοίτους
Συµβουλευτική και Καθοδήγηση για ιδιώτες
Τηλεσυµβουλευτική και τηλεκαθοδήγηση
Επιτυχηµένες εφαρµογές - µελέτες περιπτώσεων consulting, συµβουλευτικής, καθοδήγησης και
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις / οργανισµούς
Αναδιοργάνωση call centers µε έµφαση στον άνθρωπο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Καριέρας Ανθρώπινου ∆υναµικού Επιχειρήσεων
∆ιαχείριση της Απόδοσης: Καθοδηγητικές (Coaching) και Συµβουλευτικές (Counseling) ∆εξιότητες
Το µέλλον της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της επιχείρησής σας
∆ιαχείριση της Αλλαγής στη Βιοµηχανία "Χ"
Η ενδοεπιχειρησιακή εφηµερίδα για τους εργαζοµένους σας

Νοέµβριος 2002 – ∆εκέµβριος 2003
Το Personal Coach αποτελεί το διαδραστικό τόπο του CleverCareer, παρέχοντας στους χρήστες του
δυνατότητα συµµετοχής σε έρευνες και δικαίωµα λήψης ανατροφοδότησης των αποτελεσµάτων,
δυνατότητα δοκιµής εργαλείων, δυνατότητα αίτησης και λήψης συµβουλών και ενηµέρωση.

•
•
•
•
•
•
•
•

Νοέµβριος 2001 – Οκτώβριος 2002
Το e-magazine "Personal Coach" είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο e-HR και e-learning µε σκοπό
τη συνεχή µάθηση και ανάπτυξη των στελεχών και των εργαζόµενων. Οι αναγνώστες του “Personal
Coach” µαθαίνουν:
Να αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό τους.
Να βελτιώνουν την απόδοσή τους στην εργασία.
Να βελτιώνουν τις σχέσεις τους στην εργασία.
Να αντιµετωπίζουν το άγχος τους.
Να αποκτούν κίνητρα για εργασία.
Να φέρνουν σε ισορροπία την προσωπική τους ζωή και την εργασία.
Να προσαρµόζονται στις αλλαγές (τεχνολογία, νέες διαδικασίες κτλ.).
Να αναπτύσσουν την καριέρα τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ
1. Πώς µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατικά η συνέντευξη επιλογής
2. Competency Management: εύχρηστο εργαλείο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού
3. Σοφιστικέ µέθοδοι επιλογής σε σχέση µε τις κλασικές µεθόδους
4. ∆ιαχείριση εντυπώσεων στη συµπλήρωση τεστ
5. Επιλογή βάσει δεξιοτήτων
6. Οργανωσιακή Υπηκοότητα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Πώς η αξιολόγηση απόδοσης µπορεί να αξιοποιηθεί ως αποτελεσµατικό εργαλείο ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού
2. Η αξία της ανατροφοδότησης για την αξιολόγηση της οµαδικής απόδοσης
3. Σχεδιασµός και αξιολόγηση των συστηµάτων της τεχνολογίας της πληροφορίας
4. Λήψη αποφάσεων
5. Αξιολόγηση βάσει στόχων και competencies
6. Κακοµαθηµένα παιδιά

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1. Πώς να αυξήσετε τις ωφέλειες που µπορεί να απορρέουν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
2. Επιχειρήσεις που µαθαίνουν & Knowledge Management
3. Competency Management: εύχρηστο εργαλείο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού
4. Τι πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν τα στελέχη για να συµβάλλουν στην προσωπική και
επαγγελµατική ανάπτυξη των ανθρώπων τους;
5. Βιωµατική εκπαίδευση: Εργασιακά παιχνίδια
6. Η εκπαίδευση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων: διαδροµή προς µια οµαλή
συνταξιοδότηση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
1. Πώς µπορείτε να οργανώσετε µια αποτελεσµατική οµάδα εργασίας
2. Πώς οι επιχειρήσεις µπορούν να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα των εργαζοµένων και των
στελεχών τους;
3. Ανεπίσηµη επικοινωνία: χαρακτηριστικά και ηλεκτρονικά µέσα υποστήριξης
4. Η συµβουλευτική διαδικασία στο executive coaching
5. Πέντε οδηγίες για να γίνετε ο καλύτερος στην εργασία σας
6. Αδυναµίες και ∆υνατότητες

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1. Η επίγνωση των αιτιών του άγχους είναι η απαρχή της µείωσής του στο εργασιακό περιβάλλον
και ο οδηγός κατάλληλων παρεµβάσεων
2. Πώς µπορεί να µειωθεί η αίσθηση της πίεσης στην εργασία;
3. Σχεδιασµός εργασίας για προαγωγή της υγείας και αύξηση της παραγωγικότητας
4. Στυλ διοίκησης σε σχέση µε το στρες
5. Γιατί το ίδιο εργασιακό περιβάλλον δεν προκαλεί το ίδιο άγχος σε όλους;
6. Εργατικά Ατυχηµατα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Εργασία και Τεχνοστρές: Πώς η τεχνολογία της πληροφορίας µπορεί να εξυπηρετήσει τους
εργαζόµενους
2. Mystery shopping σε supermarkets: έρευνα ικανοποίησης πελατών
3. Ανατροφοδότηση έρευνας σε επιχειρήσεις
4. Οι απαιτήσεις των εργοδοτών σε σχέση µε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων
5. Sabbatical: Κίνητρα και διαχείριση της γνώσης
6. Προβλέψεις για το ενδιαφέρον για τον εργαζόµενο στο εργασιακό του περιβάλλον

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1. Συναισθηµατική νοηµοσύνη: Αξιοσηµείωτη δεξιότητα ή περαστική µανία;
2. Ο νέος ρόλος των επαγγελµατιών ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού
στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις*
3. Κριτήρια επιτυχίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων*
4. Πιστοποίηση της επένδυσης στον άνθρωπο
5. Πιστοποίηση της επένδυσης στον άνθρωπο β' µέρος
6. Αθλητική Ψυχολογία: πρωταθλητισµός στην εργασία

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ MANAGEMENT
1. «Η κρίση ως αφορµή αναθεώρησης του πνεύµατος του επιχειρηµατικού κόσµου»
2. «Κίνητρα για υψηλότερη απόδοση»
3. «Πως µπορεί να αξιοποιήσει η επιχείρησή σας τη γνώση που ήδη διαθέτει το ανθρώπινο
δυναµικό της;»
4. Συγχωνεύσεις και άγχος
5. Σµίκρυνση της απόστασης ανάµεσα στους εργαζόµενους και την τεχνολογία
6. Επαγγελµατική επιτυχία και σεξουαλικότητα

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. «Το ΕΚΑΒ ως µελέτη περίπτωσης: παράγοντες που δυσχεραίνουν το οµαδικό έργο».
2. «Γυναικεία επαγγελµατική επιτυχία»
3. «Αναπηρία και εργασία»
«Εξυπηρέτηση πελατών»
4. Εργασία σε τοµέα διαφορετικό από αυτό των σπουδών
5. Η ιδιαιτέρα γραµµατέας
6. Στρατός και εργασία

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. «Η νέα γενιά εργαζοµένων έχει απαιτήσεις και προτάσεις»
2. «Νεανική επιχειρηµατικότητα»
3. «Προτιµάτε να εργάζεστε ατοµικά ή οµαδικά;»
4. Μετακίνηση από την επαρχία στην πρωτεύουσα και το αντίστροφο, για καλύτερη
επαγγελµατική αποκατάσταση
5. ∆ιαµαρτυρία
6. Τελειώνω τις σπουδές µου … Και µετά τι;

GALLOP
1. «Θέλετε κίνητρα για να εργαστείτε; Τι κίνητρα θα ζητούσατε να σας παρέχει ο εργοδότης σας
προκειµένου να είστε πιο αποδοτικοί και ικανοποιηµένοι;»
2. «Προτιµάτε να εργάζεστε ατοµικά ή ως µέλος µιας οµάδας;»
3. Εργασιακή ικανοποίηση
4. Αξιοποίηση χρόνου
5. Προβλέψεις για το ενδιαφέρον για τον εργαζόµενο στο εργασιακό του περιβάλλον
6. Ετοιµαστείτε να υποδεχτείτε το www.e-HR.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ατοµική σύµβαση εργασίας
2. Μερική απασχόληση
3. Μισθοί και ηµεροµίσθια
4. Ωράρια εργασίας και αργίες
5. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων

Τώρα...
Στη διάθεσή σας,
Ι.Ν.Τριπερίνα
Ψυχολογικό Εργαστήρι Ευφυούς
Σταδιοδροµίας
Γληνού 38
32200 Θήβα
www.clevercareer.gr
Τηλ: +30 22 62 30 26 19
Κιν: +30 69 77 70 28 72
Email: ioanna@clevercareer.gr

