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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-BOOK
Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων θεωρούνται ως τα
πλέον απαραίτητα προσόντα. Θα λέγαμε
επαγγελματική (και όχι μόνο) επιβίωση.

ότι

είναι

συνώνυμες

με

την

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι κοινωνικές δεξιότητες αποκτούν ύψιστη
σημασία και οι εργαζόμενοι οι οποίοι τις κατέχουν διαφοροποιούνται και
ευημερούν.
Παραδείγματα

κοινωνικών

δεξιοτήτων

αποτελούν:

η

αποτελεσματική

επικοινωνία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η καλή διαχείριση του χρόνου, η
σωστή οργάνωση, η εποικοδομητική σχέση με το στρες, κ.α.
Η συνεχής ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού μιας εταιρείας αποκτά μείζονα σημασία. Αποτελεί, ίσως, την πιο
κρίσιμη διάσταση ενός οργανισμού που μαθαίνει.
Πώς συνδέονται όλα αυτά με το εκπαιδευτικό παιχνίδι;
Το παιχνίδι στην υπηρεσία της εκπαίδευσης έχει πολλαπλά οφέλη.
Καταφέρνει να αφυπνίσει, να ενισχύσει, αλλά και να καλλιεργήσει πτυχές των
κοινωνικών δεξιοτήτων, με έναν μοναδικό τρόπο.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγράψουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το εκπαιδευτικό παιχνίδι και την αξιοποίησή του στην ανάπτυξη
προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.
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ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το παιχνίδι είναι ένας
τρόπος του μυαλού μας
να μαθαίνει πράγματα
DIANE ACKERMAN
Αμερικανίδα ποιήτρια και δοκιμιογράφος
(απόσπασμα από το βιβλίο της "Deep Play")

Δεν σταματάμε να παίζουμε
επειδή μεγαλώνουμε.
Μεγαλώνουμε επειδή
σταματάμε να παίζουμε
GEORGE BERNARD SHAW
Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το παιχνίδι είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται από τις απαρχές της
ανθρώπινης ιστορίας. Ερευνητές της Εξελικτικής Βιολογίας υποστηρίζουν
πως το παιχνίδι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της
ίδιας της ζωής.
Τα τελευταία 20 χρόνια κατέστη δυνατό να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας
για τον ρόλο του παιχνιδιού στην ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό βοήθησαν
αφενός η ανάπτυξη της Θετικής Ψυχολογίας και αφετέρου η βελτίωση της
τεχνολογικής απεικόνισης της λειτουργίας του εγκεφάλου (Neuroimaging).
Σύμφωνα με την Gwen Gordon, σύμβουλο σε θέματα
δημιουργικότητας και παιχνιδιού, μπορούμε να
σημειώσουμε περίπου 30 οφέλη του παιχνιδιού, τόσο
για παιδιά όσο και για ενήλικες. Η ίδια, μάλιστα,
αποκαλεί το παιχνίδι “superfood”. Τα οφέλη αυτά
μπορούν να διαχωριστούν σε συναισθηματικά,
κοινωνικά, φυσικά, γνωστικά, πνευματικά.
H Gordon παραθέτει καποιες εξηγήσεις αναφορικά με το παιχνίδι και την
ενήλικη ζωή. Το περιγράφει ως Mature Playfulness - σε ελεύθερη
μετάφραση, ώριμη παιγνιώδη συμπεριφορά.
Για να πούμε ότι παρατηρούμε μια παιγνιώδη
συμπεριφορά, χρειάζεται αυτή να χαρακτηρίζεται από
ευθυμία και ξεγνοιασιά.
Με άλλα λόγια, ένας έντονος αγώνας τένις μεταξύ δύο
αντιπάλων δεν αποτελεί παιγνιώδη συμπεριφορά.
Δύο ενήλικες, όμως, που παίζουν ‘μαξιλαροπόλεμο’ ή
μια ομάδα ενηλίκων που πετάει πάσες με μια μπάλα
μέσα στη θάλασσα, πληρούν αρκετές προϋποθέσεις
για να χαρακτηριστούν ‘playful’.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο Peter Gray, Αμερικανός εξελικτικός ψυχολόγος με πλούσιο ερευνητικό
έργο για τον ρόλο του παιχνιδιού στην ανθρώπινη βιολογική και
πολιτιστική εξέλιξη, σημειώνει πως ένα παιχνίδι πρέπει να:
διαμορφώνεται χωρίς άγχος (μαλιστα το άγχος αποτελεί εμπόδιο στο
παιχνίδι)
έχει ενδογενή κίνητρα (που σχετίζονται με την επιθυμία για γνήσια
απόλαυση)
γίνεται ελεύθερα (δηλαδή κανείς δεν μας αναγκάζει να παίξουμε)
δομείται από κανόνες που εφευρίσκουμε (συμφωνούμε όχι μόνο ότι
‘τώρα παίζουμε’ αλλά και ‘πώς’)
είναι διασκεδαστικό

Ωστόσο, όταν μιλάμε για παιχνίδι, δεν εννούμε μια μανιώδη αναζήτηση για
θετικότητα ή έναν τρόπο να παραβλέπουμε τα προβλήματα.
Η

παιγνιώδης

συπεριφορά

δεν

σημαίνει

ότι

πετάμε

στα

σύννεφα.

Απεναντίας, μαζί με τη διασκέδαση που επιφέρει ένα παιχνίδι, μπορεί να
εμπεριέχει και διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων.
Σύμφωνα με την Gordon, η έννοια του παιχνιδιού όπως το συζητάμε,
"αγκαλιάζει τη ζωή σε όλα τα βάσανα και την πολυπλοκότητά της,
αντιμετωπίζοντας αυτούς τους παράγοντες ως μέρος του παιχνιδότοπου".
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ΟΦΕΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Μας κάνει χαρούμενους
Αυτό το όφελος μπορεί να γίνει κατανοητό βιωματικά. Ας
θυμηθούμε μια στιγμή στην ενήλικη ζωή μας όπου
πραγματικά είχαμε παιγνιώδη συμπεριφορά. Τι ακριβώς
κάναμε; Πώς νιώθαμε; Με ποιους ήμασταν; Πού ήμασταν;
Ποιες αισθήσεις, ποια συναισθήματα, ποιες σκέψεις
ενεργοποιήθηκαν; Εάν ανακαλέσουμε με λεπτομέρειες
αυτήν την εμπειρία, είναι πολύ πιθανό να νιώσουμε χαρά.
Τη χαρά που αισθανόμασταν και τη στιγμή που παίζαμε.
Μας βοηθά να συνεργαζόμαστε
Το παιχνίδι σμιλεύει δεσμούς ανάμεσα στους παίκτες.
Χωρίς συνεργασία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
αυθεντικό παίχνίδι και δεν έχουμε τα οφέλη που ανέφερε η
Gordon.
Μας κάνει εξυπνότερους
Έχει παρατηρηθεί με επιστημονικές μεθόδους ότι το
παιχνίδι αναπτύσσει τις νευρικές συνδέσεις του εγκεφάλου,
κάνει το μυαλό να λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνει τις
εκτελεστικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την
εργασία. Μάλιστα, οι επιστήμονες μπορούν να καταλάβουν
εάν ένας άνθρωπος έχει στερηθεί το παιχνίδι, απλά
παρατηρώντας τον εγκέφαλό του.
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ΟΦΕΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Μας κάνει δημιουργικούς
Σε πείραμα που είχε διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο της
Βόρειας Ντακότα, αναφορικά με την έννοια της
δημιουργικότητας, παρατηρήθηκε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Οι συμμετέχοντες στο πείραμα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες.
Είχαν την ίδια αποστολή, δηλαδή να βρουν όσες
περισσότερες λύσεις μπορούσαν σε ένα πρόβλημα. Μόνο
που στο δεύτερο γκρουπ ζητήθηκε να σκεφτούν σαν παιδιά
7 ετών. Αυτό το γκρουπ βρήκε 30% περισσότερες λύσεις σε
σχέση με το πρώτο. Και αυτό διότι, οι "7-χρονοι" έγιναν πιο
τολμηροί και ανοικτοί, και πιο δεκτικοί στην ιδέα ότι
μπορεί να κάνουν και λάθη. Με άλλα λόγια, επέδειξαν
παιγνιώδη συμπεριφορά.
Μας καθιστά ευέλικτους/προσαρμοστικούς
Το παιχνίδι συχνά ενέχει την έννοια της ελεγχόμενης
απώλειας του ελέγχου. ‘Ελεγχόμενη’, διότι υπάρχουν
κανόνες και συνθήκες ασφάλειας. Και ‘απώλεια ελέγχου’
καθώς, συνήθως, η δυναμική ανάμεσα στους παίκτες είναι
έντονη και δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός προβλεψιμότητας
για την έκβαση του παιχνιδιού. Όταν παίζουμε, λοιπόν,
εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας να εξομαλύνει τον φόβο της
απώλειας ελέγχου. Έτσι, βγαίνουμε πιο εύκολα από τη ζώνη
άνεσής μας και γινόμαστε πιο ευέλικτοι.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το παιχνίδι μπορεί να πάρει εκπαιδευτική μορφή και να αξιοποιηθεί σε
μαθησιακές διαδικασίες ενηλίκων. Σε αυτό το E-Book μιλάμε για το
παιχνίδι φυσικού χώρου (όχι δηλαδή ψηφιακής μορφής) στην
εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω
αυτού.
Η κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με βάση το παιχνίδι
έχει πολλές εφαρμογές και χρησιμοποιείται με αυξανόμενη συχνότητα σε
επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες.
Μάλιστα, για να περιγραφεί αυτή η διαδικασία έχει επινοηθεί ο όρος
“Eduntainment”, από τα συνθετικά Education (Εκπαίδευση) και
Entertainment (Διασκέδαση). Αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος στο
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εδράζεται στις αρχές της βιωματικής
μάθησης.
Πλεονεκτήματα εκπαιδευτικού παιχνιδιού:
ενεργοποιεί
πολλαπλές
αισθήσεις
και
νοημοσύνες
κινητοποιεί το σώμα προς μια κατεύθυνση
δράσης
ευνοεί
τη
διάθεση
για
αναζήτηση
εναλλακτικών προσεγγίσεων σε ένα θέμα
συμβάλλει
στην
ανάπτυξη
κοινωνικών
δεξιοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως
η καλή επικοινωνία, η συνεργασία, η λήψη
αποφάσεων κ.ά.
συνιστά παράγοντα ικανοποίησης
μιλά σε μια παγκόσμια γλώσσα, αυτή της
ανθρώπινης συνύπαρξης και της προσπάθειας
για συλλογικά αποτελέσματα.
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Μάθαμε να κολυμπάμε βουτώντας στη θάλασσα – όχι ατενίζοντας το απέραντο
γαλάζιο της, ούτε μαθαίνοντας τα πάντα για το βυθό και τη θαλάσσια ζωή.

Μάθαμε να κάνουμε ποδήλατο, τολμώντας να ανέβουμε σε αυτό, να βάλουμε τα
πόδια μας στα πετάλια, τα χέρια μας στο τιμόνι και να μάθουμε να
ισορροπούμε – όχι ακούγοντας κάποιον να μας μιλά για την ποδηλασία.

Ομοίως, και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς, μαθαίνουμε κάνοντας, δοκιμάζοντας εμπειρίες,
διεπιδρώντας με συναδέλφους, εφαρμόζοντας εργαλεία και τεχνικές, και
φυσικά … παίζοντας! Για αυτό τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι άμεσα
συνυφασμένα με την έννοια της βιωματικής μάθησης.
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Η βιωματική μάθηση, ως όρος, έγινε
ευρέως γνωστή από τη δουλειά
του David Kolb κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1980.
O Kolb υποστήριξε τη σημασία του
(ανα)στοχασμού
πάνω
σε
μια
εμπειρία και τη συνεπακόλουθη
δημιουργία
νέας
εμπειρίας
που
οδηγεί στη μάθηση.
Ο

Κύκλος

της

Μάθησης

του

Kolb αποτελείται από μια διαδικασία
τεσσάρων σταδίων.

1. Συγκεκριμένη εμπειρία: το άτομο ζει κάτι καινούργιο.
2. Αναστοχαστική παρατήρηση: η ικανότητα να αναλογιστεί κανείς την
καινούργια εμπειρία που μόλις βίωσε ή αυτό που παρατήρησε και να το
σκεφτεί.
3. Αφηρημένη θεωρητική σύλληψη: η διαδικασία
επιτρέπει τη δημιουργία νέων ιδεών ή την
προϋπάρχουσων αφηρημένων εννοιών.

αναστοχασμού
ανακατασκευή

4. Ενεργός πειραματισμός: το άτομο εφαρμόζει αυτό που έχει μάθει στο
περιβάλλον του, προκειμένου να εξερευνήσει τι μπορεί να συμβεί και
να δοκιμάσει αυτό που έχει μάθει σε καινούργιες καταστάσεις.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν μέρη ενός συνεχόμενου κύκλου
εμπειρικής μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν από
οποιοδήποτε σημείο του κύκλου.
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σε αυτό το σημείο έχει αξία να συνδέσουμε όσα έχουμε αναφέρει
παραπάνω με την επιχειρησιακή πρακτική.
Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός κλασικού παιχνιδιού, το χαλασμένο
τηλέφωνο, στην εξής παραλλαγή του: δεν επιτρέπεται η ομιλία, παρά μόνο
η παντομίμα. Οι εκπαιδευόμενοι διαμορφώνουν μια σειρά και ο
Εκπαιδευτής δείχνει ένα γραπτό μήνυμα στον πρώτο παίκτη (όλοι οι
υπόλοιποι είναι γυρισμένοι αντίθετα). Ο πρώτος παίκτης χτυπά τον ώμο
του επόμενου και του "δείχνει" με παντομίμα το μήνυμα, χωρίς να μιλάει
καθόλου. Ο δεύτερος παίκτης κάνει το ίδιο στον τρίτο, κοκ.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι στο
πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος Αποτελεσματικής Επικοινωνίας.
Πρώτα από όλα, ο Εκπαιδευτής πρέπει να λάβει υπόψη του τις εξής
βασικές παραμέτρους:

Το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με κάποιο θέμα
(ενότητα, νόημα, ιδέα κλπ) της εκπαίδευσης. Να μη γίνεται, δηλαδή,
για να γίνει, αλλά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό να
συζητώνται και να σχετίζονται με το εκπαιδευτικό θέμα.
Πρέπει να έχει προβλεφθεί χρόνος για στοχασμό (debrief) στο
τέλος, κατά τον οποίο όλοι όσοι συμμετείχαν στο παιχνίδι θα έχουν
τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα
συναισθήματά τους, εφόσον το επιθυμούν.
Χρειάζεται μια διακριτική παρακολούθηση για την εφαρμογή των
κανόνων και την υλοποίηση της διαδικασίας (από τον Εκπαιδευτή ή
από καθορισμένους εκπαιδευόμενους).
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ας δούμε τις βασικές παραμέτρους που διασφαλίζουν την επιτυχή
εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού:

Στόχοι
Παραδείγματα στόχων είναι, να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι πόσο
γρήγορα μπορεί να αλλοιωθεί ένα μήνυμα, να εντοπίσουν στοιχεία που
προστατεύουν τη μετάδοση ενός μηνύματος και να αφυπνιστούν
αναφορικά με την προσωπική ευθύνη τους στην επικοινωνία.
Κανόνες
Βασικοί κανόνες είναι ότι δεν επιτρέπεται καθόλου η ομιλία, ότι
περιμένεις να σε ακουμπήσει ο προηγούμενος παίκτης στον ώμο πριν
γυρίσεις και ότι πρέπει να προχωρήσεις κατευθείαν στη μετάδοση του
μηνύματος στον επόμενο, με τελικό σκοπό το μήνυμα να παραμείνει
αναλλοίωτο έως το τέλος.
Οδηγίες
Οι κανονες μετατρέπονται σε προφορικές ή γραπτές οδηγίες από τον
Εκπαιδευτή, παρουσιάζονται πριν αυτό ξεκινήσει και επιλύονται τυχόν
απορίες.
Παίκτες και Ρόλοι
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι μπορούμε να έχουμε από λίγους έως πολλούς
παίκτες. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια μοναδική σειρά παικτών ή
παράλληλες σειρές, που συναγωνίζονται ταυτόχρονα για το ποια θα
μεταφέρει το μήνυμα πιο αποτελεσματικά στον τελικό παίκτη.
Δυσκολία - Πρόκληση
Η πρόκληση είναι να προσέξεις καλά το μήνυμα που δέχεσαι και να το
μεταδώσεις με τη μέγιστη ακρίβεια.
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εξοπλισμός - Χώρος
Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, ωστόσο χρειάζεται
να έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να
διαμορφώσουν, όρθιοι, μια σειρά.
Συνδέσεις
Αν και το μεταδιδόμενο μήνυμα είναι φανταστικό (πχ οδηγούσα το
ποδήλατό μου και έπεσα) πρέπει η όλη διαδικασία που θα διαδραματιστεί
να μπορεί να συνδεθεί με την πραγματικότητα των εκπαιδευόμενων. Πχ.
Ποιες από τις συμπεριφορές που παρατηρήσατε μπορεί να προκαλέσουν
αλλοίωση ενός μηνύματος στην πραγματική ζωή; Ποιες ομοιότητες βρίσκετε
ανάμεσα στο παιχνίδι και την εργασιακή καθημερινότητά σας; Τι εντοπίσατε σε
εσάς, το οποίο ίσως δυσχεραίνει την επικοινωνία σας; Πώς μπορείτε να το
αλλάξετε; κοκ
Ασφάλεια
Ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να αισθάνονται άνετα να συμμετάσχουν στο παιχνίδι και
να μη φοβούνται πως θα υπάρξει κάποια επίπτωση αν αποτύχουν. Επίσης,
πρέπει να αισθάνονται άνετα να εκφράσουν όλες τις σκέψεις τους, μετά το
πέρας του παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια του στοχασμού.
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να συνοψίσουμε τα σημεία που πρέπει να
φροντιστούν
στον
σχεδιασμό,
οργάνωση
και
υλοποίηση
ενός
εκπαιδευτικού παιχνιδιού στα εξής:
Σκοπός & Στόχοι
Κανόνες
Οδηγίες
Παίκτες & Ρόλοι
Δυσκολία - Πρόκληση
Εξοπλισμός & Χώρος
Συνδέσεις
Ασφάλεια
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το παραπάνω παράδειγμα μάς δείχνει πώς μπορεί ένα απλό παιχνίδι να
μετατραπεί σε εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη
των στελεχών μιας εταιρείας.
Σαφώς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ενηλίκων μπορεί να είναι πολύ πιο
σύνθετα, να απαιτούν εξοπλισμό και υλικά, να διαρκούν ώρες και να έχουν
αυξανόμενο βαθμό πρόκλησης.
Εδώ, για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από εκπαιδευτικά
παιχνίδια που αξιοποιούμε κατά τις εκπαιδεύσεις μας:

Ίσως το βασικότερο νόημα από αυτό το E-Book είναι πως το εκπαιδευτικό
παιχνίδι είναι μια σοβαρή υπόθεση!
Πολλοί θεωρούν πως αρκεί ένα παιχνίδι να είναι διασκεδαστικό και να
ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα
στοιχεία ενός παιχνιδιού, αλλά δεν επαρκούν.
Πώς θα έχουμε μάθηση (δηλαδή, αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς) αν
το παιχνίδι δεν θίγει τις δυσλειτουργικές συνήθειες και αν δεν μας βγάζει
από τη ζώνη άνεσής μας;
Το παιχνίδι καταφέρει να επιφέρει μάθηση με έναν μοναδικό τρόπο.
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Η Game Tree είναι μια καινοτόμος εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Soft/Social
Skills. Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και
ποιότητας σε επιχειρήσεις οργανισμούς.
Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία βασίζεται σε διαδραστικές ασκήσεις,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, πρωτότυπους και διασκεδαστικούς τρόπους
βιωματικής μάθησης, σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική.
Τα σεμινάρια και οι υπηρεσίες μας αναδεικνύουν τις προσωπικές εμπειρίες
και αγκαλιάζουν τα συναισθήματα. 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.
Είμαστε πιστοποιημένοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην εφαρμογή
τεχνικών Coaching και στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης βάσει της
μεθοδολογίας Kirkpatrick. Έχουμε βραβευτεί για το έργο μας και οι πελάτες
μας προέρχονται από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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