Εηαιπικά Ππογπάμμαηα 2020-21
‘ Ό,ηι ακούω ηο ξεσνώ. Ό,ηι βλέπω ηο θςμάμαι.
Ό,ηι βιώνω δεν ηο ξεσνώ ποηέ ’
Κομθούκιορ (551-479 π.σ.) – Κινέδορ θιλόζοθορ
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Η εηαηξεία καο
Τν Κέληξν Βησκαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Σπκβνπιεπηηθήο ΕΜΧΥΦΨΣΙΣ παηρλίδη –
ηέρλε – ηξόπνο δσήο είλαη κία κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία πνπ ηδξύζεθε ην
2002 θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε Βησκαηηθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ & ηε
Σπκβνπιεπηηθή ζε ηδηώηεο & επηρεηξήζεηο.
Έρνληαο ζην ελεξγεηηθό καο 18 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.
Τν Κέληξν καο είλαη ην κνλαδηθό θέληξν πνπ δηδάζθεη, εθαξκόδεη θαη
εθπαηδεύεη άηνκα & νκάδεο κε ηε κέζνδν ηεο Σπλζεηηθήο Παηγληόδξαζεο.
Δίλαη πηζηνπνηεκέλν Κέληξν Δηά Βίνπ Μάζεζεο από ην Υπνπξγείν Παηδείαο,
ηνλ αλαγλσξηζκέλν Βξεηαληθό Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ N.O.C.N. θαη
πιήξεο κέινο ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Σπκβνπιεπηηθήο(Ε.Ε.Σ.) θαη ηεο
European Association of Counseling(E.A.C).

«Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα.»
Λάο Τσε (6ος αι. π.χ.) – Κινέζος φιλόσοφος

Η θηινζνθία καο
Τν παηρλίδη σο κέζν
ηξνθνδόηεζεο ελέξγεηαο.

ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, ηξόπνο
Τν παηρλίδη σο ηξόπνο δσήο.

εθπαίδεπζεο

Κύξην ζπζηαηηθό πνπ πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ εκπηζηνζύλε,
αθνζίσζε, ηε δξάζε θαη ηελ πίζηε ζην όξακα ηεο νκάδαο.
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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.

Η κέζνδνο
Η Σπλζεηηθή Παηγληόδξαζε είλαη κία βησκαηηθή κέζνδνο Δθπαίδεπζεο,
Σπκβνπιεπηηθήο & Δκςύρσζεο νκάδσλ πνπ απνηειείηαη από ηε ζύλζεζε ηνπ
παηρληδηνύ κε άιιεο βησκαηηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο θαη αλήθεη ζηηο
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ ηέρλεο. Ξεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο ην 2002
από ηελ εηαηξεία ‘Δκςύρσζηο – παηρλίδη – ηέρλε – ηξόπνο δσήο’ θαη ηε
Φξόζσ Μπελεηή.
Πξόθεηηαη γηα κηα δηαξθή πξνζπάζεηα έξεπλαο, έκπλεπζεο, κύεζεο,
ηξνθνδόηεζεο ελέξγεηαο θαη ηξόπνπ δσήο.
Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ εκςύρσζε, ηε δηδαζθαιία, ηε ζεξαπεία.
Βάζε ηεο κεζόδνπ είλαη ην παηρλίδη θαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ε
ζύλζεζε θαη ε εκςύρσζε.
Λέγνληαο εκςύρσζε ελλννύκε ηελ ελζάξξπλζε
δεκηνπξγίαο απζεληηθώλ ζρέζεσλ, κέζα από έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν
κεηάδνζεο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Η δηαδηθαζία απηή απέρεη από
ηελ θιαζζηθνύ ηύπνπ δηδαζθαιία θαη εζηηάδεη ζηε κεηαιακπάδεπζε θαη όρη
απιά ζηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ή γλώζεο.
Με ηελ εκςύρσζε αλαπηύζζεηαη ε επηθνηλσλία, ε εκπηζηνζύλε,
ειεπζεξία έθθξαζεο, ε απνδνρή, ε θαηαλόεζε, ε ελζπλαίζζεζε.

ε

Η κέζνδνο είλαη ζπλζεηηθή θαζόζνλ επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηαπηόρξνλα
δηαθνξεηηθέο βησκαηηθέο ηερληθέο & κεζόδνπο από ην ζέαηξν, ηε
κνπζηθή, ην ρνξό, ηε ζπλζεηηθή Σπκβνπιεπηηθή, ηελ παηγληνζεξαπεία, ηε
δξακαηνζεξαπεία, ηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία θαη ηε ινγνηερλία.
Η κέζνδνο ιεηηνπξγεί νιηζηηθά ζην αλζξώπηλν ζύζηεκα, θαζώο κέζα από
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο βησκαηηθήο & ζπλζεηηθήο εκπεηξίαο, αλαπηύζζεηαη
ην ζύλνιν ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο θαη όρη απνθιεηζηηθά ην
λνεηηθό πεδίν, όπσο ζηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο.
Έηζη, κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ απηεπίγλσζε θαη λα νδεγήζεη ηνλ
άλζξσπν ζε κηα πην ζπλεηδεηή επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή.
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Τα πξνγξάκκαηα:
1. Πξνγξάκκαηα team-building
Έρνληαο ζαλ ζηόρν λα απνθέξνπκε ζεηηθόηεξα απνηειέζκαηα ζηελ
επηρείξεζε, επελδύνπκε πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα,
ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Χξεζηκνπνηνύκε δξαζηεξηόηεηεο νη
νπνίεο βνεζνύλ ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ, αλαπηύζζνπλ θίλεηξα γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία, όληαο ηαπηόρξνλα
δηαζθεδαζηηθά.
Οη θαηάιιειεο δεμηόηεηεο πνπ δηαζέηεη ην αλζξώπηλν δπλακηθό κηαο
επηρείξεζεο,
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.
Χξεζηκνπνηνύκε βησκαηηθέο αζθήζεηο & ηερληθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
δηεζλείο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ management, νη νπνίεο κπνξνύλ λα
αλαδείμνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία, λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα θαη λα
απνηειέζνπλ δπλακηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ.

Ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:











Δκςύρσζε νκάδαο & αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο
Δπηθνηλσλία, νκαδηθόηεηα & αλάπηπμε εκπηζηνζύλεο
Κίλεηξα & επηβξάβεπζε
Γηαρείξηζε
ζπλαηζζεκάησλ,
ελζπλαίζζεζε
&
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε
Αλάπηπμε ζεηηθώλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο & έθθξαζεο
Δπειημία & δηαπξαγκάηεπζε
Γηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο, ζπγθξνύζεσλ & αιιαγώλ
Οξηνζέηεζε ζηόρνπ & ζέζπηζε θαλόλσλ, ξόισλ θαη
επζπλώλ
Παξνπζίαζε & έθζεζε ζε θνηλό
Λήςε απνθάζεσλ & επίιπζε πξνβιεκάησλ
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2. Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα επηρεηξήζεηο
Η Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ αλζξώπσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθά
απηή
ηελ
επνρή
είλαη
κία
αλαγθαηόηεηα.
Η
ελίζρπζε
πνπ
ρξεηάδνληαη
γηα
λα
πεηύρνπλ
ην
έξγν
ηνπο
είλαη
ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή, θαζώο αλαθύπηνπλ πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε
δηαρείξηζε. Παξόιν πνπ έρνπκε γύξσ καο ηδηαίηεξα επθπείο αλζξώπνπο,
ηε
δύζθνιε
απηή ζηηγκή ε δπλακηθή ηνπο κεηώλεηαη ιόγσ εζσηεξηθώλ
&
εμσηεξηθώλ
ςπρνινγηθώλ
ζπγθξνύζεσλ.
Οη
άλζξσπνη
απηνί
ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη απηνί κε
ηε ζεηξά ηνπο, ζε πξώην επίπεδν ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα
ην έξγν ηνπο.
Η νκάδα ππνζηήξημεο ζα ηνπο εκςπρώζεη, ζα ηνπο εληζρύζεη ςπρηθά θαη
ζα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηζνξξνπία.
Μέζα από ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο, ηα κέιε ηεο ζα
κπνξέζνπλ λα εληζρύζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ
εκπηζηνζύλε ζην ξόιν ηνπο σο άλζξσπνη & σο επαγγεικαηίεο, λα
δηαρεηξηζηνύλ θξίζεηο θαη πξνβιήκαηα θαη λα αλαηξνθνδνηεζνύλ.
Έηζη, έρνπκε σο 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.

3. Εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ζηειέρε 'Counseling Skills'
Έλα Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάζε επαγγεικαηία λα
γλσξίζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο, θαζώο & ηερληθέο θαη
κεζόδνπο επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο.
Οη απμαλόκελεο αλάγθεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο & ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο ζηηο κέξεο καο, θαζηζηνύλ ην πξόγξακκα ηδαληθό γηα απηνύο
πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ έλα πξόζζεην πξνζόλ πνπ ζα ελζσκαηώζνπλ ζην
ππάξρνλ γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν.
Τν νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έρνπλ κόλν κία δηάζηαζε, θαζώο νη
ζπκκεηέρνληεο δελ εμειίζζνληαη κόλν επαγγεικαηηθά αιιά θαη πξνζσπηθά.
Έλα πξόγξακκα πνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη ην εθπαηδεπηηθό θελό πνπ
ππάξρεη από ηε ζπλδηαιιαγή όζσλ δνπιεύνπλ κε αλζξώπνπο & νκάδεο.
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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



Σπλδπάδνπκε 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

«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



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
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Είπαλ γηα καο …
 Σπλεξγαδόκαζηε δύν ρξόληα κε ηελ ‘Δκςύρσζηο', ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερώλ ηεο εηαηξείαο καο αιιά & ησλ πειαηώλ καο.
Τν 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!
Δέζπνηλα 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 Επαγγειίνπ – Managing director, Live Comm
 Από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ελώζεθε ε νκάδα, έθαλε θνηλά αζηεία,
ρσξίο αληαγσληζκό. Πνιύ γέιην θαη επράξηζηνο δεκηνπξγηθόο ρξόλνο.
Τν πξόγξακκα ήηαλ γεκάην ελδηαθέξνλ θαη εκπινπηηζκέλν κε ηερληθέο
& κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο νκαδηθνύ θιίκαηνο. Δπραξηζηνύκε πνιύ!
Καιπςώ Κνθνιάθε – Εηαηξηθόο 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.
Δεκήηξεο Λαινύζεο – Sales, Jose Cuervo, Beverage world
 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. Σπγραξεηήξηα γηα ηελ θαηαπιεθηηθή δνπιεηά
πνπ θάλεηε, ζπλερίζηε έηζη θαη δελ ζα ραζνύκε!
Βαγγέιεο Δαθλνκήιεο – Digital marketing specialist, Just in time
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