Το KPMG Institute, αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια τον φορέα
επαγγελματικής εκπαίδευσης της KPMG στην Ελλάδα.
Αξιοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και τις αξίες της KPMG, προσφέρει μια
ολοκληρωμένη εμπειρία εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονα προγράμματα που
ενδυναμώνουν στελέχη και εργαζομένους για να διαχειριστούν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Developing
talent
in the New Era:

αποτελεσματικά τις αλλαγές και τις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από
την ψηφιακή πραγματικότητα του σήμερα.
Αλλάζουμε τρόπο σκέψης.
Προσαρμοζόμαστε.
Μαθαίνουμε.
Καινοτομούμε.
Επενδύουμε στη διαρκή μάθηση
για το σήμερα και το αύριο.

2 στους 3 υπεύθυνους HR (66%) θέτουν ως προτεραιότητα
την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για τη
διαχείριση της αλλαγής που θα φέρει η ευρεία χρήση
Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων αντίστοιχων
τεχνολογιών στην εργασία.

Upskilling and Reskilling
the Way Forward

Future of HR 2020: Which path are you taking?
KPMG International, 2019
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85% υπολογίζεται το ποσοστό των θέσεων
εργασίας που θα υπάρχουν στην αγορά το
2030 και που δεν τις γνωρίζουμε σήμερα
Reinventing Work: A sequel to the Rise
of the Human Series
KPMG International, 2020

85%

Workforce shaping is ongoing and
constantly thinking of how to rebuild
and reshape your workforce. It isn’t
trying to replicate a skill or role of today, but
rather looking into the future because you
can’t define the workforce of the future by
looking at the workforce of the present.
Robert Bolton
Global Head of People & Change Center of
Excellence (CoE), KPMG International and Partner,
KPMG in the UK
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Η φιλοσοφία του KPMG Institute
Η

λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σας.

Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του KPMG Institute, ενισχύεται μέσα
από συνεργασίες με κορυφαίους και διεθνώς
αναγνωρισμένους οργανισμούς εκπαίδευσης, όπως
το Institute of Leadership and Management (ILM),
το Mindmarker και την Extended Disc.

Η μεθοδολογία του KPMG Institute
H προσέγγιση των προγραμμάτων μας

Η μεθοδολογία μας

Στο KPMG Institute υιοθετούμε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Η μεθοδολογία μάθησης που υιοθετεί το KPMG Institute
είναι έντονα διαδραστική με συνδυασμό θεωρίας και
πράξης ώστε να ευνοεί τη συνεχιζόμενη μάθηση. Κατά τη
δια ζώσης ή/και τη διαδικτυακή εκπαίδευση, καλλιεργείται
το κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση
των συμμετεχόντων σε ήδη υπάρχουσες, αλλά και σε νέες
γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο την αλλαγή του τρόπου
σκέψης και την υιοθέτηση των απαραίτητων συμπεριφορών
που θα οδηγήσουν στην προσαρμογή και την ευημερία
τους στη νέα εποχή. Η λειτουργία αυτή επιτελείται με
βιωματικό τρόπο με την αξιοποίηση μέσων όπως ασκήσεις,
δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παίγνια και παιχνίδια ρόλων.

— Αποτύπωση των τάσεων της αγοράς
— Στοχευμένη διάγνωση των αναγκών σας
— Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στην
πρακτική εξάσκηση και στις βέλτιστες πρακτικές
— Ενίσχυση στη διατήρηση και στην εφαρμογή των
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στην επαγγελματική
καθημερινότητα.
Η διαρκής και συνεπής κατάρτιση, η δημιουργία των
κατάλληλων εργαλείων, και η εφαρμογή στην πράξη,
μεγιστοποιούν την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και
δεξιοτήτων που είναι και το κύριο ζητούμενο από κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Experience

Για το KPMG Institute μία ολοκληρωμένη εμπειρία
εκπαίδευσης ακολουθεί 5 στάδια:

Prepare, Learn, Experience, Apply, Reinforce.
Η προετοιμασία των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση
(prepare), μετάδοση της γνώσης που συνδυάζεται με τα
κατάλληλα εργαλεία (learn), και εξάσκηση των
συμμετεχόντων στην πράξη (experience).
Η εκπαιδευτική εμπειρία στη συνέχεια μεταφέρεται
στην εργασιακή δραστηριότητα, δίνοντας την
Reinforce
ευκαιρία για εφαρμογή (apply). Τελευταίο και
σημαντικό στάδιο του προγράμματος είναι
η διατήρηση και ενίσχυση της νέας γνώσης των
συμμετεχόντων (reinforce).

Learn
Apply

Workforce shaping is ongoing and constantly
thinking of how to rebuild and reshape your
workforce. It isn’t trying to replicate a skill or
role of today, but rather looking into the future
because you can’t define the workforce of the
future by looking at the workforce of the
present.
Robert Bolton
Global Head of People & Change Center of Excellence
(CoE), KPMG International and Partner, KPMG in the
UK

Μέσα από 4 θεματικούς πυλώνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το KPMG Institute
αποτελεί το μέσο για την αρμονική μεταφορά σας στη νέα εργασιακή πραγματικότητα με
σύγχρονες γνώσεις, τρόπο σκέψης και συμπεριφορές.
© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η εμπειρία μας, η προσήλωση στην ποιότητα, η πρόσβαση
σε σύγχρονες πηγές γνώσης και πρακτικών, και οι αρχές
της KPMG που διέπουν κάθε μας πράξη, αποτελούν
εχέγγυα ότι μπορούμε να καλύψουμε με επιτυχία τις
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

KPMG και το KPMG Institute Ελλάδος, παρέχουν
σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας,
δια ζώσης και διαδικτυακές, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη, τη διαρκή μάθηση, και την ενίσχυση γνώσεων
και δεξιοτήτων στελεχών επιχειρήσεων. Οι σύμβουλοι
εκπαίδευσης του KPMG Institute βρισκόμαστε δίπλα
σας, έτοιμοι να αφουγκραστούμε και να ανταποκριθούμε
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Διερευνούμε με
προσοχή τις νέες τάσεις της αγοράς, και δίνουμε έμφαση
στο σχεδιασμό επίκαιρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Σε συνεργασία με όλους εσάς, τους πελάτες μας,
αναζητούμε σύνθετες και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές

Prepare

Μοντέλο εκπαίδευσnς & επανεκπαίδευσnς:
Ηγεσία: Αναπτύσσουμε ευρύτητα στη σκέψη

Ψηφιακή εποχή: Κινούμαστε Ευέλικτα

Οι επιχειρήσεις του σήμερα προωθούν την ηγεσία της νέας
εποχής. Στη φαρέτρα των δεξιοτήτων του ταλέντου τους
ενσωματώνονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές,
προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος για την απόκτηση
ηγετικών χαρακτήρων ανεξαρτήτου θέσης, και την
καλλιέργεια οργανωσιακής κουλτούρας που διακατέχεται
από υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, κριτικής
σκέψης, καινοτομίας, εμπιστοσύνης και ομαδικότητας.

Οι επιχειρήσεις του σήμερα είναι ψηφιακά
ευαισθητοποιημένες. Επενδύουν στην επανεκπαίδευση του
ταλέντου τους, με στόχο να διευρύνουν τη φαρέτρα των
δεξιοτήτων του/ης μέσα από την απόκτηση νέων γνώσεων
και πρακτικών εφαρμογών ώστε να μπορεί να κατανοήσει
με επάρκεια και να ανταποκριθεί κατάλληλα στις απαιτήσεις
που φέρνουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα ψηφιακά
μέσα όπως η τεχνητή νοημοσύνη (σε δια ζώσης και
εικονικά περιβάλλοντα).
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Bρισκόμαστε ένα Βήμα Μπροστά

Είμαστε δίπλα σας πάντα με την αξιοπιστία, δέσμευση και συνέπεια της KPMG

20

Ανθεκτικότητα: Μένουμε Υγιείς

Οι επιχειρήσεις του σήμερα μαθαίνουν συνεχώς.
Επενδύουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ταλέντου
τους πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους, με στόχο να
εμπλουτίζουν τη φαρέτρα των τεχνικών δεξιοτήτων τους.
Μέσα από την απόκτηση στοχευμένων τεχνικών γνώσεων
και πρακτικών εφαρμογών, το ταλέντο εξακολουθεί να
καινοτομεί, αντιλαμβανόμενο τις αλλαγές της κάθε νέας
πραγματικότητα και διατηρώντας την απόδοση στο μέγιστο.

Οι επιχειρήσεις του σήμερα είναι ανθεκτικές. Επενδύουν
στην ψυχολογική εκπαίδευση του ταλέντου τους με στόχο
να ενδυναμώνονται πνευματικά, σωματικά και
συναισθηματικά. Από την φαρέτρα των δεξιοτήτων τους δεν
μπορούν να λείπουν γνώσεις και πρακτικές τεχνικές που
τονώνουν την ικανότητα για προσαρμογή και ευημερία
έναντι των συνεχιζόμενων πιέσεων για επίδειξη ευελιξίας
στους νέους τρόπους εργασίας.

2 στους 3 υπεύθυνους HR (66%) θέτουν ως
προτεραιότητα την επανεκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείριση της
αλλαγής που θα φέρει η ευρεία χρήση Τεχνητής
Νοημοσύνης και άλλων αντίστοιχων
τεχνολογιών στην εργασία.
Future of HR 2020: Which path are you
taking?
KPMG International, 2019
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8 000+
στελέχη έχουν
εκπαιδευτεί
από εμάς

20+
χρόνια παρουσίας στην
αγορά για την
εκπαίδευση & ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού

450+

40+

εταιρείες έχουν
συνεργαστεί
μαζί μας

εκπαιδευτικά
προγράμματα ανά
έτος

20+
εξειδικευμένοι εισηγητές
με πρακτική εμπειρία στο
αντικείμενό τους
και στην ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνογνωσία
και συνεχόμενη επαγγελματική έκθεση στις
ιδιαιτερότητες διαφορετικών βιομηχανιών και
αγορών πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών

Παγκόσμια
πρόσβαση στο δίκτυο
της KPMG Global και
υιοθέτηση νέων
τάσεων

Παραμετροποίηση
προγραμμάτων στις ανάγκες, στην
κουλτούρα και στις ιδιαιτερότητες του
κλάδου κάθε εταιρείας

Οι πελάτες μας ξεχωρίζουν την KPMG για:
1 Την καινοτομία στη μεθοδολογία του σχεδιασμού και την ποιότητα στην
υλοποίηση όλων των προγραμμάτων μας
2 Τη μεταδοτικότητα και την άρτια γνώση των εκπαιδευτών μας στον τομέα
εξειδίκευσής τους
3 Tην υποστήριξη στην αφομοίωση της νέας γνώσης και την εφαρμογή της
στην επαγγελματική καθημερινότητα
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Οι συνεργάτες μας
ILM

EXTENDED DISC

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πλέον τη δυνατότητα
να προσφέρουν στα στελέχη τους εκπαίδευση σε
θέματα ηγεσίας και διοίκησης, με παράλληλη
πιστοποίηση της γνώσης αυτής. Το KPMG Institute έχει
συνάψει μία συνεργασία με το φορέα παροχής γνώσης
και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ILM
(Institute of Leadership and Management). To ILM, που
ανήκει στην City & Guilds group, τον μεγαλύτερο
οργανισμό πιστοποιήσεων στον κόσμο, παρέχει
επαγγελματική εκπαίδευση, πιστοποιήσεις, περιεχόμενο
εκπαίδευσης, αξιοποίηση τεχνολογίας, και εργαλεία
αξιολόγησης στελεχών.
Το KPMG Institute αποτελεί αναγνωρισμένο κέντρο
της ILM για την υλοποίηση των πιστοποιήσεων και
ταυτοχρόνως αξιοποιεί τη γνώση της ILM
στα εκπαιδευτικά του προγράμματα ηγεσίας και
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αξίες, τα κίνητρα και η προσωπικότητα κάθε
στελέχους οδηγούν σε διαφορετικά στυλ επικοινωνίας
και τρόπους συμπεριφοράς, παίζοντας καθοριστικό
ρόλο στην ποιότητα των εργασιακών σχέσεων που
χτίζονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό πελάτη της
επιχείρησης, καθώς και στην ευρύτερη επαγγελματική
επιτυχία. Το KPMG Institute συνεργάζεται με την
Extended DISC παρέχοντας στις επιχειρήσεις ένα από
τα πιο ευρέως διαδεδομένα ερωτηματολόγια ανάλυσης
προφίλ συμπεριφοράς. Η χρήση του Extended DISC,
υποστηρίζει α) την ενίσχυση της αυτογνωσίας μέσα από
την εγκυρότερη αναγνώριση του στυλ συμπεριφοράς,
των δυνατών σημείων και των σημείων προς βελτίωση
και β) την καλύτερη γνώση των άλλων μέσα από την
κατανόηση του πως αλληλοεπιδρούν και συνδυάζονται
τα διαφορετικά προφίλ συμπεριφοράς το ένα με το
άλλο.

ΑΘΗΝΑ
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Τηλ: 210 6062100
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Tηλ: 2310 550996
Fax: 2310 543670
e-mail: info@kpmg.gr
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MINDMARKER
Σε κάθε εκπαίδευση ζητείται από τους ανθρώπους να
εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις νέες γνώσεις
και δεξιότητες που διδάχθηκαν, προκειμένου να
πετύχουν τους επιχειρηματικούς σκοπούς και στόχους.
Όμως τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών επισημαίνουν
τις δυσκολίες αφομοίωσης και εφαρμογής στην
καθημερινότητα της νέας γνώσης.
Από το 2006 το Mindmarker αποτελεί ένα πρωτοποριακό
εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης και επίτευξης της
επιθυμητής αλλαγής, συνδυάζοντας μεθοδολογία και
τεχνολογία. Πρόκειται για μία εύχρηστη και ελκυστική
εφαρμογή (application) προσβάσιμη από PC, tablet και
smartphone που προσαρμόζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά

προγράμματα είτε υλοποιούνται από συμβούλους
εκπαίδευσης είτε από την ίδια την εταιρεία που
γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και της
ουσιαστικής αλλαγής της συμπεριφοράς στα στελέχη
κάθε επιχείρησης. Η μεθοδολογία ενίσχυσης της
εκπαίδευσης του Mindmarker δεν στοχεύει σε απλή
επανάληψη γνώσης, αλλά οδηγεί σε πραγματική
μακροχρόνια αλλαγή συμπεριφορών. Το Mindmarker
χαρακτηρίστηκε το 2016 ως “Gartner Cool Vendor”.
Οι “Cool Vendors” χαρακτηρίζονται από την Gartner
για την καινοτομία και τις πρωτοπόρες νέες
τεχνολογίες,
προϊόντα ή
υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα:
https://www.kpmg.com/gr/kpmginstitute
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πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς την ημερομηνία παραλαβής τους ή ότι θα
συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική
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συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική
συμβουλή και χωρίς ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης.
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