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Η εηαηξεία καο
Η ΔΜΧΥΦΨΣΙΣ παηρλίδη – ηέρλε – ηξόπνο δσήο μεθίλεζε ηε δηαδξνκή ηεο ην
2002. Πξόθεηηαη γηα κία κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία πνπ έρεη σο απνζηνιή
ηεο ηελ πξαγκαηνπνίεζε βησκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ &
ζεκηλαξίσλ.
Έρνληαο ζην ελεξγεηηθό καο 17 πνιύηηκα ρξόληα εκπεηξίαο & κέζα από ηε
κειέηε, ηελ έξεπλα, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ & ηερληθώλ,
ζηνρεύνπκε ζηε βειηίσζε, εμέιημε θαη θαζηέξσζε ηεο καζεηείαο ζηε
βησκαηηθή εθπαίδεπζε, σο ν απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο θαηαλόεζεο ηνπ
δηδαζθόκελνπ αληηθεηκέλνπ & ηνπ εαπηνύ καο.
Δηδηθεπόκαζηε ζην ζρεδηαζκό & ηελ πινπνίεζε βησκαηηθώλ πξνγξακκάησλ
πνπ απεπζύλνληαη ζε επηρεηξήζεηο, εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο & ηδηώηεο
κε ζηόρν λα θαιιηεξγήζνπκε ηε δηάζεζε γηα αιιαγή & αλάπηπμε πνπ
δηαξθεί.

Η θηινζνθία καο
Σν παηρλίδη σο κέζν ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, ηξόπνο εθπαίδεπζεο &
ηξνθνδόηεζεο ελέξγεηαο. Σν παηρλίδη σο ηξόπνο δσήο.
Κύξην ζπζηαηηθό πνπ πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηελ
αθνζίσζε, ηε δξάζε θαη ηελ πίζηε ζην όξακα ηεο νκάδαο.

Τν όξακά καο
 Η καζεηεία ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε έλαλ
απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαηαλόεζεο ηνπ εαπηνύ καο & ηνπ δηδαζθόκελνπ
αληηθεηκέλνπ.
 Η βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε κηα
δεκηνπξγηθή βησκαηηθή εκπεηξία, ηόζν γηα ηνλ εκςπρσηή όζν θαη γηα ηνλ
ζπκκεηέρνληα.
 Η αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία κε
ζηόρν ηε βειηίσζε & εμέιημε ηνπ ηξόπνπ δσήο.
 Η παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα θαη νκάδεο γηα λα αλαδείμνπλ ηηο
δεμηόηεηέο ηνπο, λα νξγαλώζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηε δσή ηνπο πην
απνηειεζκαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο & επαηζζεζίεο.
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«Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα.»
Λάο Τσε (6ος αι. π.χ.) – Κινέζος φιλόσοφος

Αμίεο & ζηόρνη
 Ο άλζξσπνο & ε νκάδα σο πεγή ηεο δύλακήο καο.
 Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ζηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο καο.
 Η αμία ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο, ζα είλαη πάληα κεγαιύηεξε από
ηελ ηηκή ηεο.
 Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο ζα πξνέξρνληαη πάληα από πξνζθνξά ππεξεζίαο
πνπ σθειεί ηελ αλζξσπόηεηα.
 Η επηινγή θαηάιιεισλ ζπλεξγαηώλ έηζη ώζηε λα απμάλεηαη ζπλερώο ε
πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
 Η ζπλερήο εθπαίδεπζε & εμέιημε ησλ ζπλεξγαηώλ καο, ιακβάλνληαο &
αμηνπνηώληαο ηηο ππνδείμεηο ησλ πειαηώλ καο.
 Οη επζύλεο καο ηεξαξρνύληαη πξώηα κε γλώκνλα ηνπο πειάηεο & ζηε
ζπλέρεηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο καο.
 Η αμηόπηζηε θαη έγθαηξε πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ εληόο ζπγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
 Τπάξρνπκε γηα λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο θαη λα βειηηώλνπκε
ηε δσή ηνπο.

Η νκάδα
Οη άλζξσπνη ηεο νκάδαο καο είλαη ε πεγή ηεο δύλακήο καο, ην πην
ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο καο. Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
επηινγή, ηελ αλάπηπμε & ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ καο.
Οη ζπλεξγάηεο καο, δηαζέηνπλ ηζρπξό γλσζηηθό ππόβαζξν & εκπεηξία,
αγάπε γη’ απηό πνπ θάλνπλ, ηθαλόηεηεο, θέθη & δεκηνπξγηθόηεηα.
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Η κέζνδνο
Η πλζεηηθή Παηγληόδξαζε είλαη κία βησκαηηθή κέζνδνο εκςύρσζεο νκάδσλ
πνπ απνηειείηαη από ηε ζύλζεζε ηνπ παηρληδηνύ κε άιιεο βησκαηηθέο
κεζόδνπο, πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο. Ξεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο ην 2002
από ηελ εηαηξεία ‘Δκςύρσζηο – παηρλίδη – ηέρλε – ηξόπνο δσήο’ θαη ηε
Φξόζσ Μπελεηή.
Πξόθεηηαη γηα κηα δηαξθή πξνζπάζεηα έξεπλαο & πεηξακαηηζκνύ,
έκπλεπζεο, κύεζεο, ηξνθνδόηεζεο ελέξγεηαο θαη ηξόπνπ δσήο. Μπνξεί λα
εθαξκνζηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκςύρσζε, ηε δηδαζθαιία, ηε ζεξαπεία.
Βάζε ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη ην παηρλίδη θαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο
ε εκςύρσζε.
Λέγνληαο εκςύρσζε ελλννύκε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν
κεηάδνζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ απέρεη από ηελ θιαζζηθνύ
ηύπνπ δηδαζθαιία.
Με ηελ εκςύρσζε αλαπηύζζεηαη ε επηθνηλσλία, ε εκπηζηνζύλε, ε
ειεπζεξία έθθξαζεο, ε απνδνρή, ε θαηαλόεζε, ε ελζπλαίζζεζε.
Δπηδηώθεη ηε δεκηνπξγία κηαο απζεληηθήο ζρέζεο θαη επαθήο ηνπ
εκςπρσηή κε ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπ εκςπρσηή κε ηελ νκάδα θαζώο επίζεο θαη
ησλ κειώλ ηεο νκάδαο κε ηνλ εαπηό ηνπο, ηνλ εκςπρσηή θαη κεηαμύ ηνπο.
Η κέζνδνο είλαη ζπλζεηηθή θαζόζνλ επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηαπηόρξνλα
δηαθνξεηηθέο βησκαηηθέο ηερληθέο & κεζόδνπο.
Η ζύλζεζε απηώλ ησλ
ηερληθώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κηα δηαθνξεηηθή δπλακηθή, απ’
όηη ε θάζε κηα απ’ απηέο κεκνλσκέλα.
Υξεζηκνπνηεί θαη ζπλζέηεη ηερληθέο θαη κεζόδνπο από όιεο ηηο ηέρλεο
όπσο: ζέαηξν, κνπζηθή, ρνξό, ζπλζεηηθή ςπρνινγία & ζπκβνπιεπηηθή,
παηγληνζεξαπεία, δξακαηνζεξαπεία, εηθαζηηθή ζεξαπεία, ινγνηερλία.

Τν κέζν
Σν παηρλίδη είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, γηα λα δηνρεηεπηεί
δεκηνπξγηθά ε έκθπηε κηκεηηθή ηάζε ηνπ αλζξώπνπ.
Έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθόηεηάο.
Δξγαιείν έθθξαζεο θαη απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο.
Μέζν ελεξγνπνίεζεο & αλάπηπμεο ηεο ςπρνθηλεηηθήο έθθξαζεο. Γίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα νμύλνπλ ηελ θξίζε ηνπο, λα κάζνπλ λα
ζπλεξγάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζπιινγηθά, λα κάζνπλ λα θαιιηεξγνύλ
ηελ εκπηζηνζύλε, λα παξαηεξνύλ, λα εμαζθνύλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ
πξνζνρή.
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο ην παηρλίδη απνηειεί έλα άξηζην εξγαιείν
γηα ηελ πξνζέγγηζε ελόο ζέκαηνο, κέζσ ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο. Καη
όζν πην παηγληώδεο είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηόζν πην εύθνια
θαη νπζηαζηηθά καζαίλεη θαλείο.
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«Αν δεν μπορείτε να έχετε τον έλεγχο του εαυτού σας, δεν θα μπορέσετε ποτέ να έχετε
τον έλεγχο των καταστάσεων»
Κομφούκιος (551-479 π.χ.) – Κινέζος φιλόσοφος

Τη είλαη ην team-building
Έρνληαο ζαλ ζηόρν λα απνθέξνπκε ζεηηθόηεξα απνηειέζκαηα ζηελ
επηρείξεζε, επελδύνπκε πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα,
ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Πνιιέο θνξέο, αθόκε θαη ε
ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο ή ε
πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί κηα
εηαηξεία, κπνξεί λα κελ είλαη εμίζνπ απνδνηηθά.
Υξεζηκνπνηνύκε
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ, αλαπηύζζνπλ
θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία, όληαο
ηαπηόρξνλα δηαζθεδαζηηθά.
Σν κεγάιν κπζηηθό ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ πάληα ην
αθνζησκέλν
αλζξώπηλν
δπλακηθό.
Οη
θαηάιιειεο
δεμηόηεηεο
πνπ
δηαζέηεη,
ζπληεινύλ
βαζηά
ζηελ
απνδνηηθόηεηα
&
ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο.
Αλ απηέο δελ είλαη επαξθείο, ζα
πξέπεη κέζα απ’ ηελ εθπαίδεπζε, λα εληζρπζνύλ.
Μ’ απηόλ ηνλ
ηξόπν, ε νκάδα ζα εμειηρζεί
ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη ζα κάζεη λα
αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο πην απνηειεζκαηηθά, βηώλνληαο θαη όρη απιά
αθνύγνληαο ή παξαθνινπζώληαο.
Υξεζηκνπνηνύκε βησκαηηθέο αζθήζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δηεζλείο
απαηηήζεηο
ηνπ
ζύγρξνλνπ
management,
νη
νπνίεο
κπνξνύλ
λα
απνηειέζνπλ ηα δπλαηόηεξα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ.
Απνζαθελίδνληαο ηηο αμίεο, ηνπο ζηόρνπο, ηα δπλαηά ζεκεία & ηα
ζεκεία πξνο βειηίσζε ηεο εηαηξείαο θαη ηεο νκάδαο, ζρεδηάδνπκε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληινύλ ηε ζεκαηνινγία ηνπο από ηε ζύγρξνλε
επηρείξεζε, κε βάζε ην αληηθείκελν, ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο
θάζε νκάδαο ζπγθεθξηκέλα.
ε έλαλ εξγαζηαθό ρώξν όπνπ ε ηζνξξνπία εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ
νκαδηθή εξγαζία, ηα εηαηξηθά πξνγξάκκαηα team-building έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο αιιά θαη ηνπ αηζζήκαηνο
εκπηζηνζύλεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηειηθά ηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζε όια ηα επίπεδα.

6

Γηαηί λα εθπαηδεύζεηε ηα ζηειέρε ζαο
Κάζε επηρείξεζε αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ ή κεγέζνπο, έρεη έλα κνλαδηθό
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, ηνπο αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηή, ηνπο
ζπλεξγάηεο ηεο. Από ηνπο αλζξώπνπο απηνύο εμαξηάηαη ε εηθόλα ηεο, ε
αθνζίσζε ησλ πειαηώλ ηεο, ε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο, ε νηθνλνκηθή
ηεο επηηπρία, ε αλάπηπμή ηεο. Σν κέιινλ θάζε επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ ηδξπηή ηεο. Απηή αθξηβώο ε αλζξώπηλε ζπκκεηνρή είλαη πνπ δίλεη ηελ
ππεξαμία, ηελ παξαπάλσ δνπιεηά θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρεκέλεο
ζπλέρεηαο.
ήκεξα, ίζσο πεξηζζόηεξν από πνηέ, πνπ ν πειάηεο πξνηηκά ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ηνλ άλζξσπν & ηηο αμίεο ηνπ, ε απνζηνιή ησλ
ζπκβνύισλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, είλαη λα εκςπρώζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο
έηζη ώζηε θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο, λα πξνζθέξνπλ ζηνλ πειάηε & ηελ
επηρείξεζε ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.

Γηαηί λα επηιέμεηε βησκαηηθό ζεκηλάξην
Η δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο επηθέξεη δηπιό θέξδνο. Μαδί κε ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ, πξνσζείηαη ηαπηόρξνλα θαη ε πξνζσπηθή
ηνπο αλάπηπμε.
ε θάζε πεξίπησζε, αληηιακβαλόκαζηε ηε βησκαηηθή κάζεζε, σο ‘έλα
ηαμίδη αλαθάιπςεο ηνπ λνήκαηνο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη ηεο θύζεο
ηνπ θνηλνύ θαινύ’. Παξάιιεια, ε βησκαηηθή κάζεζε αληαπνθξίλεηαη ζηελ
αλάγθε αλάπηπμεο ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ θαη όρη
κόλν ηνπ λνεηηθνύ ηνπ πεδίνπ.
Ο βαζηθόο ζρεδηαζκόο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ηέηνηνο πνπ θεληξίδεη
άκεζα ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγεί έλα
πεξηβάιινλ αζθάιεηαο.
Σνπο βνεζά λα αλαπηύμνπλ ζεηηθνύο ηξόπνπο
επηθνηλσλίαο & έθθξαζεο, λα εθθξάδνληαη ειεύζεξα, λα βειηηώζνπλ ηηο
δεμηόηεηέο ηνπο, λα εθηνλώζνπλ δηακάρεο ή ζπγθξνύζεηο θαη λα
μεπεξάζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο όξηα. Σνπο εμνηθεηώλεη κε ηα κπζηηθά ηεο
γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο, θαιιηεξγώληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζύλε.
Σνπο καζαίλεη λα δνκνύλ θαη λα απνδνκνύλ ηνπο ξόινπο θαη ηελ εηθόλα
ηνπο, λα θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο & ηνπο άιινπο.
Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, νη ζπκκεηέρνληεο
δύλαληαη λα κεηαθέξνπλ ηηο ηδηόηεηεο απηέο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν,
έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο.
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«Οι άνθρωποι δεν σταματούν να παίζουν γιατί γερνούν,
γερνούν γιατί σταματούν να παίζουν»
Oliver Holmes (1809-1894) – συγγραφέας
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Target groups
Οκάδεο εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο, νξγαληζκνύο, θνξείο θ.ά., πνπ ε
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο εμαξηάηαη από ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε
ζπλέξγεηα.

Γηάξθεηα πξνγξακκάησλ
Πνηθίιεη αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο, ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηηο
πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε θάζε νκάδα.

Μέγεζνο νκάδσλ
Από 6 έσο 25 άηνκα.

Φώξνο
Σα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζαο,
ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν εληόο ή εθηόο Αηηηθήο.

Θεκαηηθέο ελόηεηεο
Δκςύρσζε νκάδαο & αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο
Δπηθνηλσλία, νκαδηθόηεηα & αλάπηπμε εκπηζηνζύλεο
Κίλεηξα & επηβξάβεπζε
Δλζπλαίζζεζε & ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε
Αλάπηπμε ζεηηθώλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο & έθθξαζεο
Πξνγξακκαηηζκόο & δηαρείξηζε έξγνπ
Δπειημία & δηαπξαγκάηεπζε
Γηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο, ζπγθξνύζεσλ & αιιαγώλ
Όξακα, αμίεο, εηαηξηθή απνζηνιή
Οξηνζέηεζε ζηόρνπ
Θέζπηζε θαλόλσλ
Ρόινη & επζύλεο
Παξνπζίαζε & έθζεζε ζε θνηλό
Λήςε απνθάζεσλ & επίιπζε πξνβιεκάησλ
Taylormade πξνγξάκκαηα / ζύλζεζε ζεκαηηθώλ

Γηάξθεηα ζεκηλαξίσλ
1. Μνλνήκεξα απηνηειή πξνγξάκκαηα
2. Γηήκεξα απηνηειή ζεκηλάξηα
3. Δβδνκαδηαία επαλαιακβαλόκελα εξγαζηήξηα
4. 15λζήκεξα επαλαιακβαλόκελα εξγαζηήξηα
5. Μεληαία επαλαιακβαλόκελα εξγαζηήξηα
6. Taylormade πξνγξάκκαηα ή εληαηηθά εξγαζηήξηα γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα
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«Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν την προσπάθεια, ακριβώς τη στιγμή
που κοντεύουν να φτάσουν στην επιτυχία.
Ένα μέτρο πριν φτάσουν στο νήμα!»
Henry Ross Perot (1930) – επιχειρηματίας

Σηόρνη ησλ πξνγξακκάησλ
• Η νπζηαζηηθόηεξε γλσξηκία ησλ κειώλ
• Η αλάπηπμε ζεηηθώλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο & έθθξαζεο
• Η ζύλζεζε νκάδσλ από όια ηα ηκήκαηα & ηηο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο
• Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
• Η αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζύλεο
• Η ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο & ησλ αηζζήζεσλ
• Η θαιιηέξγεηα ηεο επαθήο ησλ κειώλ κε ηνλ εαπηό ηνπο & ηνπο άιινπο
• Η αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο
• Η κείσζε ησλ αληηζέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ
• Η αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο
• Η αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο επζύλεο
• Η δηαρείξηζε ησλ δπλαηώλ & αδύλαησλ ζεκείσλ
• Η απνηίκεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ κειώλ
• Η αλαγλώξηζε & αλάπηπμε θνηλνύ ζηόρνπ γηα όια ηα κέιε ηεο νκάδαο
• Η ελδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα, δηαηεξώληαο
παξάιιεια ην ζεβαζκό πξνο ηελ πξνζσπηθόηεηα & ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ
κειώλ
• Η νξηνζέηεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο εηαηξείαο & ε απνζαθήληζε ησλ ζηόρσλ
ηεο
• Η ελίζρπζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο δσήο, κέζα απ’ ηε ραξά & ην παηρλίδη
• Η αύμεζε ηεο απόδνζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, κέζα από ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπλεθηηθόηεηάο ηεο
• Η ελζπλαίζζεζε σο κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο αλαδήηεζεο
θαη
πξνζαξκνγήο, κέζα από ιάζε θαη δηνξζώζεηο
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνγξακκάησλ
• Θεαηξηθό παηρλίδη (παληνκίκα, δξακαηνπνίεζε, έθζεζε, θαληαζία,
παξαηεξεηηθόηεηα, αηζζήζεηο)
• Σερληθέο art, play & drama therapy
• Θεαηξηθέο ηερληθέο (απηνζρεδηαζκνί / ζελάξηα πξνζνκνίσζεο / ιεθηηθή κε ιεθηηθή επηθνηλσλία / ζπγθηλεζηαθή κλήκε, ζσκαηηθή δξάζε)
• Σερληθέο ζπλζεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (ειεύζεξνο ζπλεηξκόο, ελεξγεηηθή
αθξόαζε, επηθέληξσζε ζην εδώ & ηώξα, αλάιεςε επζύλεο, αύμεζε
επίγλσζεο, αλαηξνθνδόηεζε)
• Παηρλίδηα ξόισλ & ζηνρνζέηεζεο
• Παηρλίδηα & αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο & αλάπηπμεο εκπηζηνζύλεο
• Σερληθέο ελεξγνπνίεζεο θαληαζίαο / αηζζήζεσλ
• Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο & ζπλεξγαζίαο
• Αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο
• Γεκηνπξγηθόο ζπλαγσληζκόο
• Παηρλίδηα επηδεμηόηεηαο
• Παηρλίδηα κε κνπζηθή & θίλεζε
• Αζθήζεηο απηνεθηίκεζεο & απνηίκεζεο πξνζόλησλ
• Γεκηνπξγία επράξηζηνπ θιίκαηνο
• Μέζνδνη & ηερληθέο παξέκβαζεο
• Σερληθέο πινπνίεζεο ζηόρνπ
• Σερληθέο δεκηνπξγίαο νξίσλ & επίιπζεο δπζθνιηώλ
• Δπαθή κε ην ζώκα, ην ρώξν, ηνπο άιινπο
• Κπλήγη ζεζαπξνύ
• Παηρλίδηα ιόγνπ & ιέμεσλ
• Σερληθέο έθθξαζεο, απηνζπγθέληξσζεο & ραιάξσζεο
• Αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο / εηθαζηηθώλ
• Workshop (εηθαζηηθό ή ζεαηξηθό)
• Σερληθέο θαζνδεγνύκελεο θαληαζίαο
• Απνινγηζκόο – δέζηκν νκάδαο
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Γηαηί λα καο επηιέμεηε


Αγαπάκε πνιύ απηό πνπ θάλνπκε & απηό γηα καο είλαη δσηηθήο

ζεκαζίαο


Δίκαζηε κία δξαζηήξηα θαη πεηπρεκέλε νκάδα



πλδπάδνπκε ζεσξία & δξάζε κε έλα ηξόπν κνλαδηθό



Γηαηεξνύκε ζύγρξνλε, αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε



Θεσξνύκε ηνλ άλζξσπν & ηελ νκάδα, ηελ πεγή ηεο δύλακήο καο



Δπηιέγνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο, έηζη ώζηε λα απμάλεηαη
ζπλερώο ε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπκε



Βειηηώλνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κεηαηξέπνληάο ηε ζε

κηα δεκηνπξγηθή, βησκαηηθή εκπεηξία


Πηζηεύνπκε ζε απηό πνπ θάλνπκε σο ηξόπν δσήο, θηινζνθία θαη

θνπιηνύξα


Πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο ζε αμία κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή

ηνπο & πάληα ζε ππεξεζία πνπ σθειεί ηελ αλζξσπόηεηα


Πξνζαξκόδνπκε ηα πξνγξάκκαηά καο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνύ ζαο

πξνϋπνινγηζκνύ


Παξέρνπκε

αλαιπηηθή

ελεκέξσζε

&

αμηνιόγεζε

ζην

ηέινο

θάζε

πξνγξάκκαηνο


Μέλνπκε

θνληά

ζαο

θαη

κεηά

ην

ηέινο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

δίλνληαο ζαο πάληα ηελ ππνζηήξημή καο.


Μαδί καο πεηπραίλεηε ηνπο ζηόρνπο ζαο & βιέπεηε απνηειέζκαηα

12

Δίπαλ γηα καο …
 πλεξγαδόκαζηε δύν ρξόληα κε ηελ ‘Δκςύρσζηο', ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο καο αιιά & ησλ πειαηώλ καο.
Σν απνηέιεζκα είλαη εθπιεθηηθό & ε επηινγή καο θαίλεηαη λα καο
έρεη δηθαηώζεη, πξνζζέηνληαο έλα θαηλνηόκν επηκνξθσηηθό ηόλν ζηα
‘παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο’. Πξόθεηηαη γηα κία κνλαδηθή
εκπεηξία πνπ παίξλνπλ νη άλζξσπνη καδί ηνπο θεύγνληαο, όπνπ ζα ηε
ζπκνύληαη γηα πάληα.
Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ζαο!
Γέζπνηλα Γηαράθε – Market development, L’OREAL HELLAS AE
 Ήηαλ εληππσζηαθό πνπ θαηαθέξαηε κέζα ζε ηόζν ιίγν ρξόλν λα
θάλεηε
ηνπο αλζξώπνπο απηνύο νκάδα. Η ζπλεξγαζία καο ήηαλ κηα
κνλαδηθή εκπεηξία, ε νπνία βαζίζηεθε ζηε ζπλέπεηα θαη ηνλ
επαγγεικαηηζκό ζαο. Ήηαλ έλα ζεκηλάξην ςπρήο!
Νάλζπ Δπαγγειίνπ – Managing director, Live Comm
 Σν ζεκηλάξην ππήξμε ηδηαηηέξσο ρξήζηκν ζην λα κάζεηο πώο λα
αιιειεπηδξάο κε άιινπο αλζξώπνπο, λα αλαπηύμεηο εκπηζηνζύλε γη’
απηνύο, λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, λα εθηεζείο, λα εληζρύζεηο ηελ
απηνεθηίκεζή ζνπ. Γεμηόηεηεο πνπ κεηαθεξόκελεο ζηνλ επαγγεικαηηθό
καο ρώξν, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαη άιινπο αλζξώπνπο!
Γήκεηξα Μπιεδηώηε – Χπρνιόγνο
 Δμαηξεηηθό!
Βησκαηηθό, αλαπηπμηαθό, δεκηνπξγηθό.
Μέζνλ λα
αλαθαιύςεηο ηνλ εαπηό ζνπ, εξγαιείν γηα ην γλώζη ζ’ απηόλ.
Σν
ζπζηήλσ αλεπηθύιαθηα ζε εηαηξηθά πεξηβάιινληα θαη κεκνλσκέλνπο
ελήιηθεο. Σν θιεηδί ζηελ Ιζάθε ηνπο. Δπραξηζηώ από θαξδηάο!
Κέιιπ Καινγεξά – Human Resources, IEK Domi
 Πνιύ σξαία δνκή & εμαηξεηηθόο ηξόπνο δηεμαγσγήο.
Γελ
θαληαδόκνπλ πνηέ πσο απηό ην ζεκηλάξην ζα ήηαλ γηα κέλα & ηνπο
ζπλεξγάηεο κνπ, έλα ηαμίδη αλαθάιπςεο ησλ εθθξαζηηθώλ καο κέζσλ
θαη βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο έθζεζεο. Γελ λνκίδσ πσο ζα
ήζεια λα αιιάμεη θάηη. πγραξεηήξηα γηα ηελ θαηαπιεθηηθή δνπιεηά
πνπ θάλεηε, ζπλερίζηε έηζη θαη δελ ζα ραζνύκε!
Βαγγέιεο Γαθλνκήιεο – Digital marketing specialist, Just in time
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 Από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ελώζεθε ε νκάδα, έθαλε θνηλά αζηεία,
ρσξίο αληαγσληζκό. Πνιύ γέιην θαη επράξηζηνο δεκηνπξγηθόο ρξόλνο.
Σν πξόγξακκα ήηαλ γεκάην ελδηαθέξνλ θαη εκπινπηηζκέλν κε ηερληθέο
& κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο νκαδηθνύ θιίκαηνο. Δπραξηζηνύκε πνιύ!
Καιπςώ Κνθνιάθε – Δηαηξηθόο πσιεηήο, θαηαζηήκαηα Γεξκαλόο
 Άξηζην team building!
Με ηέηνηεο ηερληθέο κπνξνύκε λα
νδεγήζνπκε θαη λα επηηύρνπκε νπνηνδήπνηε ζηόρν ζαλ νκάδα.
Απίζηεπηε δεκηνπξγηθόηεηα.
Πξνζπαζήζακε όινη ζαλ κηα γξνζηά λα
θέξνπκε ην απνηέιεζκα.
Γεκήηξεο Λαινύζεο – Sales, Beverage world
 Μέζα από πξσηόηππα θαη ρηνπκνξηζηηθά παηρλίδηα ιακβάλεηο
κελύκαηα πνπ ζνπ κεηαδίδνπλ ην πλεύκα νκαδηθόηεηαο & ζπλεξγαζίαο.
Αλαθαιύπηεηο γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα ζνπ αιιά θαη ηνπ ραξαθηήξα
ησλ ππόινηπσλ ζπκκεηερόλησλ πνπ ίζσο λα κελ είρεο αληηιεθζεί.
Παλαγηώηα Κνληνύ – Τκήκα πσιήζεσλ, θαηαζηήκαηα Γεξκαλόο
 Μηα ηξνκεξή αθύπληζε γηα πξνζσπηθή & επαγγεικαηηθή επίγλσζε θαη
εμέιημε.
Δίλαη πξαγκαηηθά κηα εζηζηηθή εκπεηξία, δνκεκέλε θαη
νινθιεξσκέλε ζην έπαθξν.
Έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ γηα ην δώξν
απηό πνπ κε αθήλεη κε πνιύ πιηθό γηα ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκό.
Φξήζηνο Λπκπεξόπνπινο – Δθπαηδεπηηθόο, Σύλδεζκνο αηόκσλ κε απηηζκό
Κύπξνπ
 Έλα πνιύ αλαδσνγνλεηηθό ζεκηλάξην, ηαμηδηάξηθν, καγηθό &
κεηαδνηηθό.
Θα ην πξόηεηλα θαη ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο –
επαγγεικαηίεο.
Δμαηξεηηθή ζπληνλίζηξηα κε ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε
θαη ελζάξξπλζε γηα όια ηα κέιε ηεο νκάδαο.
Αζελόδσξνο Φαξαιάκπνπο – Κνηλσληθόο ιεηηνπξγόο, Σύλδεζκνο αηόκσλ
κε απηηζκό Κύπξνπ
 Δίλαη πνιύ όκνξθν λα καζαίλεηο όηη ην παηρλίδη είλαη θαη θάηη
παξαπάλσ απ’ απηό πνπ ήμεξεο!
Απίζηεπηε ρεκεία κεηαμύ καο,
απίζηεπηε εκςπρώηξηα αιιά ήζεια θαη άιιν!
Γέζπνηλα Γθνπιά - παηδνςπρίαηξνο
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