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Μέθοδος

Το μοντέλο

1 | Pre-training preparation  | Assessment meeting, Training needs analysis, Pre-work packet 
2 | Training   | Custom-made design, Training, Αssignments, Learning toolkit
3 | Post training follow-up  | Program report, New behaviors tracking, Post training actions

Η προσέγγιση της Game Tree

Εστιάζουμε στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Διαμορφώνουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης και εμπνέουμε την αλλαγή προς το καλύτερο. Όλα αυτά συμβαίνουν πάντα σε 
κλίμα ασφάλειας, συνεργασίας, θετικής διάθεσης και αλληλοσεβασμού.

Βιωματική Μάθηση
Ο Κύκλος Μάθησης

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Πολλαπλά Οφέλη

Αξιολόγηση Kirkpatrick
Τα 4 Επίπεδα



Υπηρεσίες

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Τομείς εκπαίδευσης:
•  Ποιοτική Εξυπηρέτηση  
•  Συνεργασία και Ομαδικότητα 
•  Αποτελεσματική Επικοινωνία 
•  Διαχείριση Χρόνου 
•  Διαχείριση Άγχους 
•  Συναισθηματική Νοημοσύνη 
•  Ηγεσία 
•  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 
•  Προγράμματα Induction

Online learning 

Οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που προφέρουμε 
ακολουθούν τις αρχές της 
προσέγγισης Experiential Learning 
και λαμβάνουν διάφορες μορφές. 
Μπορούν να αποτελέσουν μια 
αυτόνομη μαθησιακή πρόταση 
(Distance Learning: Synchronous ή 
Αsynchronous). Εναλλακτικά, 
μπορούν να αποτελέσουν μια 
εμπειρία πριν ή μετά την 
εκπαίδευση σε αίθουσα, ως μέρος 
μιας συνδυασμένης μαθησιακής 
πρότασης (Blended Learning).

Πλάνο μάθησης & ανάπτυξης

Σας βοηθάμε να οργανώσετε το 
ετήσιο πλάνο μάθησης και ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού της 
εταιρείας σας, σύμφωνα με τους 
επιχειρησιακούς στόχους σας. 
Δημιουργούμε και υλοποιούμε τις 
εκπαιδευτικές δράσεις, φροντίζοντας 
να ικανοποιηθούν οι δείκτες 
απόδοσης που επιθυμείτε. 

Συμβουλευτική εκπαίδευσης

Προσφέρουμε μεμονωμένα 
ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, 
προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες 
σας, για τις οποίες χρειάζεστε έναν  
εξωτερικό σύμβουλο, που θα σας 
καθοδηγήσει με σοβαρότητα, αλλά 
και δημιουργικότητα.

Σχετικές υπηρεσίες:
•  Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
•  Εσωτερικοί Εκπαιδευτές
•  Εκπαιδευτικό υλικό
•  Εταιρικά Events
•  Συζήτηση Πάνελ

Εμπειρίες εκπαίδευσης πέρα από το συνηθισμένο.
Αν έχετε κουραστεί από σεμινάρια που δεν αφήνουν 
κανένα επωφελές αποτύπωμα, τότε είναι καιρός να 

μας γνωρίσετε.



Στην Game Tree θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες μάθησης πέρα από το συνηθισμένο.
Να αισθάνεστε ασφαλείς, όταν μας επιλέγετε για συνεργάτη σας στην εκπαίδευση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας. Να είστε ήρεμοι και χαρούμενοι όταν σκέφτεστε
την εταιρεία μας. Και εμπνευσμένοι να απελευθερώσετε όλες τις "υπερδυναμεις" σας.

Γιατί Game Tree;

Game διότι τα παιχνίδια είναι μια από τις εκπαιδευτικές 
τεχνικές στις οποίες πιστεύουμε πολύ. Tree διότι έχουμε 
στιβαρό κορμό και ευέλικτα κλαδιά, που προσφέρουν 
φιλοξενία, καταφύγιο και ανάσα σε όσους αναζητούν 
μαθησιακές εμπειρίες με νόημα και θετική επίδραση.

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Τιμητική Διάκριση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
EDUCATION FESTIVAL 2016
skywalker.gr

Η ιστορία μας


