
Εκπαίδευση Ενηλίκων 
στις κοινωνικές 

δεξιότητες μέσω 
Βιωματικής Μάθησης                                      

και Εκπαιδευτικών 
Παιχνιδιών! 

www.gametree.gr www.facebook.com/gametreetraining 

http://www.gametree.gr/index.php/2016/09/20/game-tree-award-skywalker-gr/


 Δεν επαρκεί να ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά και πώς να το 
κάνουμε, ώστε να αναπτύσσουμε σχέσεις, να ξεπερνάμε δυσκολίες 

και να παραμένουμε ευέλικτοι και θετικοί! 

Δηλαδή; 
Ακολουθεί η απάντηση! 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι το Νο1 συστατικό στη συνταγή της 
προσωπικής και επαγγελματικής ευημερίας.  
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Όταν οργανώνω τον χρόνο 
μου και τον χώρο μου, 
γλιτώνω από σπατάλη 

ενέργειας και πετυχαίνω πιο 
γρήγορα τους στόχους μου! 

Όταν διαπραγματεύομαι 
σωστά, το αμοιβαίο κέρδος 

είναι μεγαλύτερο και οι 
σχέσεις δεν κλονίζονται αλλά 

ενδυναμώνονται! 

Όταν διαχειρίζομαι τις 
αλλαγές αποτελεσματικά, 

ξεπερνώ τους φόβους μου και 
απελευθερώνομαι! 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης; 
Την περιγράφουμε αμέσως παρακάτω! 

Όταν γνωρίζω τα μυστικά 
της γλώσσας σώματος, 

ελέγχω τον εαυτό μου και 
αποκρυπρυπτογραφώ με 

επιτυχία τους άλλους! 

Όταν ελέγχω τα επίπεδα 
άγχους μου, είμαι πιο 

παραγωγικός, πιο 
ξεκούραστος και γεμάτος 

ενέργεια! 

Όταν είμαι ευέλικτος στη 
συμπεριφορά μου, οι 

πελάτες μου εκπλήσσονται 
ευχάριστα και διαδίδουν την 

καλή φήμη! 

Ένα μικρό δείγμα κοινωνικών δεξιοτήτων... 
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

Στα σεμινάριά μας                         
οι εκπαιδευόμενοι διαδρούν,  
ζουν εμπειρίες, εφαρμόζουν 

εργαλεία και τεχνικές, μαθαίνουν 
από τα λάθη τους, ανακαλύπτουν 
νέους δρόμους, ενδυναμώνονται, 

πετυχαίνουν τον στόχο τους! 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Διαμορφώνουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης, εμπνέουμε την 
αλλαγή προς το καλύτερο και 

προσφέρουμε πρακτικές λύσεις. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα 

σε κλίμα ασφάλειας, 
συνεργασίας, θετικής διάθεσης 

και αλληλοσεβασμού! 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Έχουμε μελετήσει σε βάθος τη 
σημασία των παιχνιδιών στην 
εκπαίδευση ενηλίκων και τα 

αξιοποιούμε στα σεμινάριά μας, 
είτε συμπληρωματικά με τις 
υπόλοιπες τεχνικές μας είτε 
διεξάγοντας σεμινάρια που 

στηρίζονται αποκλειστικά σε 
εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
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Αλλά...  
Γιατί εμάς; 

Τα κοντέρ μας έχουν καταγράψει χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα 
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων! 

Είμαστε πιστοποιημένοι στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων και διερευνούμε σε 
βάθος τα θέματα των σεμιναρίων μας! 

Συνεχώς αναζητούμε τις πιο ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες εκπαιδευτικές τεχνικές 
και ανακαλύπτουμε θεματολογίες που απογειώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία! 
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Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο hello@gametree.gr 

Ακολουθήστε τη δραστηριότητά μας στο www.facebook.com/gametreetraining 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gametree.gr 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες! 


