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This doctype is meant to help our
users create various business or
project proposals and help them get
approved. Proposals themes can be
categorised per industry or function:
marketing, agency (advertising or pr
or design), event, retail, social media,
website design, etc.
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-BOOK

Η αλλαγή είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για τον άνθρωπο. Είτε
πρέπει να τη βιώσει ατομικά, είτε ως εργαζόμενος.

Και αυτό διότι (οι άνθρωποι) είμαστε "προγραμματισμένοι" να επιβιώνουμε.
Προκειμένου να επιβιώσουμε, ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να διατηρεί μια
"ομοιόσταση" και να μπορεί να προβλέψει εξελίξεις.

'Οταν μπαίνει στην εξίσωση μια αλλαγή, τότε αναστατωνόμαστε. Πρέπει να
επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας, και συνήθως, αυτό χρειάζεται να
γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σημαίνει άγχος -
δημιουργικό ή και μη δημιουργικό.

Όμως, τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας που επιβίωσαν στον πλανήτη μας
ήταν αυτά που προσαρμόστηκαν στις αλλαγές. 

Οι άνθρωποι που επιβίωσαν στις αντιξοότητες ήταν αυτοί που εντόπισαν τη
φωτεινή πλευρά των αλλαγών, γρήγορα.

Και οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν στις οικονομικές και λοιπές κρίσεις ήταν
αυτές που προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες χωρίς κωλυσιεργίες.

Η αλλαγή είναι συνώνυμη με τη ζωή. 

Το στοίχημα, ωστόσο, είναι ένα, όταν μιλάμε για επιχειρησιακές αλλαγές: να
αντιμετωπιστεί με ευαισθησία και ενσυναίσθηση το ανθρώπινο δυναμικό, που
είναι η ψυχή και η καρδιά κάθε επιχείρησης. Ώστε να γίνει μέρος της αλλαγής,
να γίνει φορέας της αλλαγής.

Στο E-Book μας, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την "ψυχολογία"
της αλλαγής, την επίδραση της αλλαγής σε οργανωσιακό και ατομικό επίπεδο,
αλλα και για ένα μοντέλο που περιγράφει τα βήματα που οδηγούν στην επιτυχή
έκβαση μιας επιχειρησιακής αλλαγής.
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ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
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Αν δεν σου αρέσει κάτι,
άλλαξέ το. 
Αν δεν μπορείς να το
αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο
που το αντιμετωπίζεις.
MAYA ANGELOU

Αφροαμερικανίδα ποιήτρια

Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που
επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα,
αλλά
αυτά που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις αλλαγές.
CHARLES DARWIN

Βρετανός φυσιοδίφης



Ανεξάρτητα από τις αιτίες όμως, η διαδικασία μετασχηματισμού που
βιώνει κάποιος - δηλαδή η αλλαγή - είναι συνδεδεμένη με αλλαγές στη
νοοτροπία, τις συμπεριφορές και τις πρακτικές. 

Αν και μπορεί συχνά να συνοδεύεται από μη παραγωγικές εκδηλώσεις,
όπως η άρνηση και το άγχος, η αλλαγή είναι αναγκαία και καθοριστική
για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των
οργανισμών και των επιχειρήσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ;
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Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι οι κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές πιέσεις που ασκούνται από το περιβάλλον ή την αγορά, αλλά
και εξελίξεις στην τεχνολογία και τον παγκόσμιο ιστό. 

Εσωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι η αλλαγή στις ανάγκες των
πελατών, ζητήματα στρατηγικής, αλλαγές στην φιλοσοφία της Διοίκησης
ή στο μοντέλο Ηγεσίας κ.ά.

Η αλλαγή είναι μια φάση μετασχηματισμού που οδηγεί από ένα
προηγούμενο καθεστώς στο επόμενο. Από ένα προηγούμενο σημείο
ισορροπίας σε ένα νέο, διαφορετικό. 

Συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και σε
κάθε τι γύρω μας. 

Η αλλαγή σε επίπεδο επιχείρησης προκαλείται από εξωτερικούς και
εσωτερικούς παράγοντες:



Σύμφωνα με τον Kurt Lewin, κοινωνικό ψυχολόγο και
εισηγητή της Θεωρίας Πεδίου*, σε κάθε οργανισμό που
αλλάζει υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις: εκείνες που είναι
υπέρ της αλλαγής και εκείνες που είναι εναντίον της. Στη
δεύτερη περίπτωση αυτό που χαρακτηρίζει τις δυνάμεις
αυτές είναι η άρνηση και το άγχος.

*Θεωρία Πεδίου: ψυχολογική θεωρία που εξηγεί την
αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
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Σύμφωνα με τον Alasdair White, θεωρητικό του
performance management, υπάρχουν τρεις ζώνες: η ζώνη
άνεσης, η ζώνης βέλτιστης απόδοσης και η ζώνη κινδύνου.

Οι τρεις αυτές ζώνες αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα:

photo: ©Alasdair White 2007



Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως οι τρεις ζώνες μπορούν 
να υφίστανται και σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού.

Η ζώνη άνεσης, λοιπόν, είναι ένας οριοθετημένος χώρος, ελεγχόμενος,
προβλέψιμος και άνετος. Αυτά, όμως, είναι χαρακτηριστικά που μπορεί να
εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου, του οργανισμού, της επιχείρησης.

Υπό αυτή την οπτική γωνία, η καλύτερη απόδοση σημειώνεται έξω από τη
ζώνη άνεσης, και πιο συγκεκριμένα στη ζώνη μάθησης ή βέλτιστης απόδοσης.
Προς αυτή τη ζώνη ωθούν οι αλλαγές, όταν η διαχείρισή τους είναι προσεκτική
και μεθοδική.

Πέρα από τη ζώνη μάθησης, βρίσκεται η ζώνη κινδύνου, στην
οποία η απόδοση πέφτει, λόγω του υψηλού βαθμού άγχους που
αναδύεται. Το άγχος "κλείνει" το άτομο. Το κάνει να λειτουργεί
συντηρητικά απέναντι στις προκλήσεις. Για παράδειγμα,
χρησιμοποιούνται λιγότερες εναλλακτικές λύσεις στη λήψη
αποφάσεων ή εφαρμόζονται οικείες στρατηγικές - ακόμη και αν
δεν είναι πλέον χρήσιμες.

Η ζώνη άνεσης είναι μια κατάσταση συμπεριφοράς εντός της
οποίας ένα άτομο κάνει τα πράγματα όπως συνήθιζε να τα
κάνει. Δεν βιώνει κάποια πρόκληση, πόσο μάλλον μια αγχογόνο
κατάσταση. Στη ζώνη αυτή, οι έγνοιες, το αίσθημα
ευαλωτότητας και η ανάληψη ρίσκου βρίσκονται σε χαμηλά
επίπεδα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, δεν σημειώνεται εξέλιξη,
ανάπτυξη και βελτίωση στην απόδοση.

Γύρω από τη ζώνη άνεσης βρίσκεται η ζώνη μάθησης ή
βέλτιστης απόδοσης, όπου το άτομο γνωρίζει νέα πράγματα,
υπερβαίνει τα προσωπικά όρια, δημιουργεί, και τελικά αυξάνει
την απόδοσή του. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέρος "παραγωγικής
δυσφορίας".

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
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ΖΩΝΗ
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ΖΩΝΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΖΩΝΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Η αλλαγή μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη σε πολλά
επίπεδα, όπως: οικονομικό, οργανωτικό, δημιουργικό, και βεβαίως, προσωπικό.

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιτυχημένων εταιρειών που αξιοποίησαν
μια μεγάλη αλλαγή των καιρών ή των συνθηκών τους για να μεταβούν σε μια
πολύ καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Ενδεικτικά, η Netflix λειτουργούσε αρχικά (στα μέσα της δεκαετίας του 2000)
ως εταιρεία υπηρεσιών πώλησης και ενοικίασης DVD μέσω mail. 'Οταν ξέσπασε
η οικονομική κρίση της εν λόγω δεκαετίας, αρκετές από τις εταιρείες που
παρείχαν υπηρεσίες διασκέδασης αντιμετώπισαν την καταστροφή. 

Αυτό δεν ίσχυσε για τη Netflix, που πολλαπλασίασε εντυπωσιακά τους
συνδρομητές της, και βεβαίως την κερδοφορία της.  Εν μέρει αυτή η επιτυχία
οφείλεται στην ταχύτατη αντίδραση της εταιρείας στα νέα οικονομικά
δεδομένα των Αμερικανών, που δεν μπορούσαν πλέον να πληρώνουν ακριβές
συνδρομές στην καλωδιακή τηλεόραση. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση που να
συνδυάζει οικονομική και ποιοτική τηλε-θέαση. 

Έτσι, το 2010 η Netflix εισήγαγε την υπηρεσία streaming media. Μέσα στην
επόμενη δεκαετία, έχει καταφέρει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε 190 χώρες
και να δημιουργεί άκρως δημοφιλείς σειρές και ταινίες με την υπογραφή της
παραγωγής της, οι οποίες μάλιστα θέτουν υποψηφιότητα για βράβευση σε
σπουδαίους θεσμούς της κινηματογραφικής τέχνης.

Τελικά, μάλλον, πολλά έχουν να κάνουν με το λεγόμενο "mindset". Με το πώς,
δηλαδή, εκπαιδεύει ο κάθε ένας τον εαυτό του να σκέφτεται και να πράττει. 

Η εκπαίδευση, η μάθηση, η εξάσκηση, μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή. Η
αντίσταση στο διαφορετικό, ο εγωισμός και ο εφησυχασμός, λειτουργούν,
αντιθέτως, ως τροχοπέδη.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
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Χωρίς μέριμνα, οι αλλαγές έχουν τη δύναμη να ρίξουν το ηθικό, να
απογοητεύουν και να αποθαρρύνουν όσους θα χρειαστεί να τις βιώσουν ή
να τις διαχειριστούν. Και αυτό διότι, κατά την περίοδο αλλαγών, μπορούν
εύκολα να διαμορφωθούν οι συνθήκες της ζώνης κινδύνου του Alasdair
White. 

Από την άλλη, όταν ακολουθούνται συγκριμένα βήματα εισαγωγής  ή
διαχείρισης μιας αλλαγής, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα,
καθώς διαμορφώνονται οι συνθήκες της ζώνης βέλτισης απόδοσης του
White. 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ &
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Παρουσιάζουμε παρακάτω δύο από τα πιο γνωστά και χρήσιμα μοντέλα
που έχουν προκύψει από αυτές τις μελέτες. 

Το πρώτο μοντέλο μας βοηθά να καταλάβουμε τους βασικούς κόμβους
μιας αλλαγής και είναι το "Unfreeze, Change, Refreeze" του Kurt Lewin.

Το δεύτερο μοντέλο μας βοηθά να καταλάβουμε την αξία της ατομικής
συνεισφοράς προς μια επιτυχημένη αλλαγή και είναι το ADKAR του Jeff
Hiatt.

Έχουν γίνει πολλές μελέτες για την επίδραση που έχουν οι αλλαγές σε ένα
επιχειρησιακό περιβάλλον και για τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού που
καλείται να τις υποστηρίξει.

GAME TREE
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Το στάδιο του "ξεπαγώματος"  (Unfreeze) στο
οποίο διαταράσσεται η υπάρχουσα κατάσταση και
γίνεται εμφανές το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της
υφιστάμενης κατάστασης και της επιθυμητής.
Απόρροια είναι η αναθεώρηση του τι συμβαίνει
έως τώρα και η κατανόηση της ανάγκης που
προκύπτει για οποιουδήποτε τύπου αλλαγή.

Το στάδιο της "μεταβολής"  (Change), δηλαδή η
μεταβατική περίοδος μέχρι να έρθει η αλλαγή. Το
στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από αμφισβήτηση,
εισαγωγή και υιοθέτηση νέων τρόπων
συμπεριφοράς και επικοινωνίας, εγκαθίδρυση
νεών δομών, διαδικασιών και συστημάτων. Είναι
το στάδιο κατά το οποίο η επιχείρηση βγαίνει από
την ζώνη άνεσης και εισέρχεται στη ζώνη
βέλτιστων επιδόσεων.  

Το στάδιο του "ξαναπαγώματος"  (Refreeze), είναι
η επαναδέσμευση σε μία νέα τάξη πραγμάτων. Στο
στάδιο αυτό η αλλαγή (μικρή ή μεγάλη) έχει
αρχίσει να καθιερώνεται, με αποτέλεσμα να
επανέρχεται η ηρεμία και η ομαλή ροή στη
λειτουργία της εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσα από τρόπους όπως η επικοινωνία, η
επιβράβευση των επιτυχιών, η δέσμευση της
ηγεσίας αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευση.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ &
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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"Unfreeze, Change, Refreeze"
Σύμφωνα με το μοντέλο του Kurt Lewin, η οργανωσιακή αλλαγή είναι μία
διαδικασία η οποία περνάει μέσα από 3 στάδια:



Awareness  – Ενημερότητα αναφορικά με τους επιχειρησιακούς
λόγους της αλλαγή. Επιτυγχάνεται με έγκαιρη και αποτελεσματική
επικοινωνία σχετικά με την οργανωσιακή αλλαγή.

Desire – Επιθυμία για δέσμευση και συμμετοχή εκ μέρους των μελών
της εταιρείας. Επιτυγχάνεται με διαχείριση της αντίστασης στην
αλλαγή.

Knowledge  – Γνώση γύρω από το πώς θα γίνει η αλλαγή.
Επιτυγχάνεται με συνεχή εκπαίδευση και coaching για την
ενσωμάτωση της αλλαγής.

Ability – Ικανότητα να γίνει αντιληπτή ή/και να εφαρμοστεί η αλλαγή
στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης. Επιτυγχάνεται με επιπρόσθετο
coaching, εξάσκηση και χρόνο.

Reinforcement  – Ενίσχυση για τη διασφάλιση πολλαπλών αλλαγών.
Επιτυγχάνεται με την υιοθέτησης μέτρησης, διορθωτικών ενεργειών
και βιώσιμης αλλαγής.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ &
ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ADKAR
Το μοντέλο ADKAR περιγράφει 5 απαιτούμενα δομικά χαρακτηριστικά που
συνδέονται με τη διαχείριση της αλλαγής:

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα που ορίζονται βάσει του μοντέλου ADKAR στην
εκάστοτε περίπτωση είναι διαδοχικά και αθροιστικά, δηλαδή πρέπει να
επιτευχθούν συνολικά έτσι ώστε η αλλαγή να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη.



Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα μας βοηθούν
να καταλάβουμε τη ροή μιας αλλαγής γενικότερα (Unfreeze,   Change,
Refreeze) και την ατομική επίδραση ειδικότερα (ADKAR). 

Ας επιχειρήσουμε τώρα να βάλουμε σε μια σειρά τις ενδεδειγμένες
τακτικές για μια  επιτυχημένη διαχείριση αλλαγής.

GAME TREE
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Σε αυτό μας βοηθά η θεωρία που ανέπτυξε ο J. P.
Kotter. 

Βάσει της εμπειρίας που απέκτησε ως σύμβουλος
σε οργανισμούς που βρίσκονταν σε μεταβατική
περίοδο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να
πραγματοποιηθεί όποια οργανωσιακή αλλαγή με
επιτυχία, θα πρέπει να βασίζεται σε 8 βήματα.

8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ



Εξετάστε ποια είναι η πραγματικότητα και ποιες οι δυνατότητες της
εταιρείας
Προσδιορίστε με ακρίβεια και συζητήστε ανοιχτά την αναγκαιότητα
και τη σπουδαιότητα της αλλαγής για την επιβίωση αλλά και την
πρόοδο της εταιρείας

Δημιουργία αίσθησης του επείγοντος

8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Δημιουργήστε ένα όραμα που θα δώσει την κατεύθυνση στην αλλαγή
και θα ευθυγραμμίσει τις ενέργειες
Αναπτύξτε στρατηγικές ενέργειες με σκοπό να επιτύχουν το όραμα
αυτό

Δημιουργία ενός οράματος

Συγκροτήστε μία ισχυρή ομάδα – με στελέχη από όλες τις βαθμίδες –
η οποία θα ηγηθεί των αλλαγών και θα έχει το όραμα, τις ικανότητες
αλλά και τη θέληση για αυτό
Ενθαρρύνετε την ομαδική συνεργασία μεταξύ αυτών των στελεχών

Δημιουργία ενός Δυναμικού Καθοδηγητικού Συνασπισμού

Χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό όχημα για να επικοινωνήσετε το νέο
όραμα και την αντίστοιχη στρατηγική
Μέσα από την έννοια του "παραδείγματος", εκπαιδεύστε τους
εργαζόμενους σε νέες συμπεριφορές και τρόπο σκέψης που θα
φέρουν την αλλαγή

Επικοινωνία του μηνύματος της αλλαγής

GAME TREE
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Αλλάξτε όποιο σύστημα, δομή και πολιτική εξακολουθεί να μην
ταιριάζει στο όραμα που έχετε, ενεργοποιώντας τη διαδικασία της
αλλαγής ακόμα περισσότερο
Αναπτύξτε, προάγετε ή προσλάβετε στελέχη που μπορούν να
εφαρμόσουν το όραμα
Δώστε νέα πνοή στη διαδικασία της αλλαγής μέσα από νέα projects,
προγράμματα και δράσεις

Παγίωση όποιων αλλαγών/βελτιώσεων και εκκίνηση νέων

Απαλλαχτείτε από ο,τιδήποτε θεωρείται εμπόδιο στην αλλαγή
Αλλάξτε όποιο σύστημα ή δομή υπονομεύει την προσπάθεια αλλαγών
και μεταρρυθμίσεων
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή μέσα από τη δημιουργία ενός θετικού
οργανωσιακού κλίματος, όπου θα υποστηρίζονται οι νέες ιδέες, η
ενεργοποίηση και η δράση

Ενδυνάμωση των εργαζομένων να δρουν με βάση το όραμα

8 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

GAME TREE
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Σχεδιάστε & υλοποιήστε βραχυπρόθεσμους επιτεύξιμους στόχους
Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε όλους όσοι έχουν εμπλοκή σε αυτούς
τους στόχους δημιουργώντας θετικό κλίμα που θα συνεισφέρει στην
ευρύτερη αλλαγή

Σχεδιασμός και δημιουργία βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων

Δημιουργήστε συνδέσεις μεταξύ των νέων τρόπων συμπεριφοράς και
της εταιρικής επιτυχίας
Αναπτύξτε τα μέσα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της ηγεσίας
και η διαδοχή της

Ενσωμάτωση & καθιέρωση της νέας προσέγγισης



Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε πως η αλλαγή βρίσκεται παντού στη φύση και
αποτελεί μέρος της ωρίμανσης και εξέλιξης κάθε οργανισμού - ζώντος και 
επιχειρησιακού. Η προσαρμογή στην αλλαγή και η ποιότητα των
συμπεριφορών και αντιδράσεων είναι αυτές που καθορίζουν το βαθμό
εξέλιξης κάθε μετάβασης. 

Στις επιχειρήσεις, αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε εξέλιξη ή στασιμότητα,
τόσο ατομικά (για τους εργαζόμενους), όσο και συνολικά για τον
οργανισμό.

Και για να θυμηθούμε και πάλι τον Kurt Lewin, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι
όσοι έχουν στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
οποιαδήποτε αλλαγής, οφείλουν αφενός να ενισχύσουν τις δυνάμεις υπέρ
της αλλαγής και αφετέρου να αποδυναμώσουν τις δυνάμεις που
αντιστέκονται σε αυτήν. 

Και βέβαια, "απόδυνάμωση" δεν σημαίνει να ξεφορτωθούμε όποιον
αντιστέκεται. Αλλά να τον προσεγγίσουμε, να τον ακούσουμε, να τον
εμπλέξουμε ενεργητικά και να τον αντιμετωπίσουμε με ευαισθησία και
ενσυναίσθηση. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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https://www.gametree.gr/2016/07/24/comfort-zone-zwni-anesis/

https://www.gametree.gr/2015/05/25/stress-stres-agxos-omilia-ted/

https://www.partnersinleadership.com/insights-publications/responsibility-
vs-accountability/

https://www.forbes.com/sites/carstentams/2018/01/26/why-we-need-to-
rethink-organizational-change-management/#fca10e9e93cc

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-
insights/the-psychology-of-change-management

https://www.prosci.com/adkar

https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/

https://www.researchgate.net/publication/228957278_From_Comfort_Zone_
to_Performance_Management 

ΠΗΓΕΣ
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Η Game Tree είναι μια καινοτόμος εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Soft Skills.
Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε
επιχειρήσεις και 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 ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Web: www.gametree.gr
E-mail: hello@gametree.gr
Τηλέφωνο: (+30) 210 7294906
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως
Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα

SOCIAL

http://www.gametree.gr/
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