TEAM BUILDING
FOR
REMOTE EMPLOYEES

SHORT
PLAYFUL
EXPERIENTIAL
ZOOM SESSIONS

Designed and implemented by expert trainers
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KEY
POINTS
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι συνθήκες των τελευταίων μηνών έχουν στερήσει την ομαδικότητα και το
στοιχείο του "να περνάμε καλά μαζί" στις εταιρείες και τους οργανισμούς.
Χωρίς αυτά, όμως, οι ομάδες είναι σαν να καλούνται να χορέψουν χωρίς να
υπάρχει μουσική. Αν ξέρουν τα βήματα θα το κάνουν, αλλά με τι ηθικό;

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Έχουμε δημιουργήσει σύντομα εξ αποστάσεως sessions των 75', που
χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία: fun και learning. Οι συμμετέχοντες
συναντιούνται σε Zoom meeting και σε σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα
είναι έτοιμη να παίξει ένα παιχνίδι.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ
Οι έμπειροι facilitators της Game Tree βοηθούν τα άτομα να νιώσουν σαν να
βρίσκονται, πραγματικά, όλοι μαζί σε μια αίθουσα. Οι συμμετέχοντες
διαδρούν διασκεδάζοντας, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νοήματα σε θέματα
Communication,
Teamwork,
Time
Management,
Problem
Solving,
Assertiveness, Leadership, κ.ά.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ
Στην Game Tree έχουμε μεγάλη εμπειρία στο εκπαιδευτικό παιχνίδι και στη
βιωματική μάθηση, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Ξέρουμε να
δημιουργούμε αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις και ουσιαστική
μάθηση. Δείτε περισσότερα για την προσέγγισή μας εδώ.
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ΤΑ SESSIONS
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

© Game Tree | www.gametree.gr | hello@gametree.gr

Ο ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ
ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
75 λεπτά

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
5-20 άτομα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ
Zoom με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που διεξάγεται live (online synchronous training)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνεργατικό παιχνίδι υψηλής ενέργειας, που εξετάζει τη δύναμη της
πληροφόρησης, την αξιοποίησή της και τη σημασία του διαμοιρασμού της. Σε
αυτό το παιχνίδι δεν ισχύουν οι κανόνες και οι νόρμες της καθημερινότητας
και για την εκπλήρωση της αποστολής απαιτείται επανεξέταση όλων των
"αυτονόητων". Στο τέλος, επέρχεται η συνειδητοποίηση ότι όλα είναι εφικτά,
όταν υπάρχει η κατάλληλη επικοινωνία.

ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μέσα
από μια διασκεδαστική διεργασία, την αξία που έχουν η καλή συνεργασία και
η ανοικτή επικοινωνία, όταν πρέπει να εκπληρωθούν στόχοι και να
ξεπεραστούν εμπόδια.

SOFT SKILLS
communication, time management, teamwork, problem solving
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ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΔΑΣΟΣ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
75 λεπτά

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4-24 άτομα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ
Zoom με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που διεξάγεται live (online synchronous training)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνεργατικό παιχνίδι υψηλής ενέργειας, που αναδεικνύει την αξία που έχουν
όλες οι απόψεις της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα θίγει θέματα ανάληψης
πρωτοβουλίας και ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με
διλήμματα, προκειμένου να "επιβιώσουν", και ο χρόνος τους είναι
περιορισμένος. Καλούνται να αξιολογήσουν την κατάσταση σύντομα, να
κάνουν τις σωστές επιλογές και να συμφωνήσουν στο πλάνο "σωτηρίας" τους.

ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες καλούνται να ακούσουν ενεργητικά, αλλά και να
εκφράσουν την άποψή τους με σεβασμό στην ομάδα. Μέσα από το παιχνίδι,
γίνεται
αντιληπτή
η
αξία
της
παραγωγικής
συζήτησης,
της
αποφασιστικότητας και την ομαδικότητας.

SOFT SKILLS
communication, teamwork, problem solving, assertiveness
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
75 λεπτά

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
12-24 άτομα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ
Zoom με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που διεξάγεται live (online synchronous training)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνεργατικό και -ταυτόχρονα- συναγωνιστικό παιχνίδι που φέρνει τους
συμμετέχοντες αντιμέτωπους με τις επιλογές τους. Οι ομάδες πρέπει να
πάρουν καταιγιστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τον εαυτό τους και τους
άλλους. Ορισμένες αποφάσεις είναι κρίσιμες και απαιτούν διυπηρεσιακή
επικοινωνία. Το παιχνίδι βασίζεται στο έργο της έρευνας του καθηγητή
Robert Axelrod αναφορικά με τη συνεργασία.

ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ατομική, την
ομαδική και τη συλλογική απόφαση. Ταυτόχρονα, το παιχνίδι αποκαλύπτει
προσωπικές τάσεις και προδιαθέσεις στη συνεργασία.

SOFT SKILLS
teamwork, negotiation skills, organizational citizenship, accountability
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
75 λεπτά

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
6-20 άτομα σε κάθε ομάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ
Zoom με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Σύντομες live παιγνιώδεις δραστηριότητες (online synchronous training)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδοχικές δραστηριότητες που έχουν ως άξονα την έννοια του "Comfort
Zone” και αποσκοπούν στη θετική θέαση των αλλαγών. Ενδεικτικό
περιεχόμενο: παιγνιώδης δραστηριότητα με ξαφνικές αλλαγές που πρέπει να
διαχειριστούν οι συμμετέχοντες, βιωματικές ασκήσεις που αναδεικνύουν την
επίδραση των αλλαγών, ο ενδεδειγμένος τρόπος που πρέπει να λειτουργούμε
όταν βιώνουμε μια αλλαγή, κ.ά.

ΣΚΟΠΟΣ
Μέσα
από
διασκεδαστικές
δραστηριότητες,
οι
συμμετέχοντες
αντιλαμβάνονται τα οφέλη που προκύπτουν όταν υπερβαίνουμε τα
προσωπικά όρια, είμαστε δημιουργικοί και τελικά αυξάνουμε την απόδοσή
μας, βγαίνοντας από τη "ζώνη άνεσης".

SOFT SKILLS
change management, communication, teamwork
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CUSTOMIZED
CONTENT

5

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
Όλα τα παραπάνω sessions είναι μόνο η αρχή όσων μπορούμε να κάνουμε
για εσάς.
Στην Game Tree έχουμε την τεχνογνωσία και την ευελιξία να διαμορφώσουμε
το session που θα ταιριάξει ακριβώς με τις ανάγκες σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να χτίσουμε μαζί ένα ή περισσότερα sessions
που θα είναι customized για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας.
Είμαστε experts στα soft skills, στο experiental learning και στα training
games και θα σας προσφέρουμε μια εμπειρία πέρα από το συνηθισμένο!
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ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;
Ενδεικτικά:
τα 75λεπτα sessions βοηθούν τα άτομα μιας ομάδας να ξαναβρεθούν όλοι
μαζί και να διασκεδάσουν σε virtual περιβάλλον, με τον συντονισμό από
έναν έμπειρο facilitator
μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα ή περισσότερα sessions για να δώσετε μια
διαφορετική νότα σε event (annual retreat, virtual κοπή πίτας, κ.ά.)
εάν σχεδιάζετε virtual Onboarding, μπορείτε να προσθέσετε ένα ή
περισσότερα sessions για μια fun και team bonding ενότητα
ακόμα, επιλέγοντας όλα τα sessions, διαμορφώνετε ένα πλήρες σεμινάριο
Communication & Team Building, που θα συνδέει το βίωμα των
παιχνιδιών με την εργασιακή πρακτική
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποια
επιλογή σας ταιριάζει περισσότερο!

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ;
Τα sessions λειτουργούν καλά είτε σε ομάδες που υπάρχουν εδώ και χρόνια ή
νεοσύστατες. Επίσης, μπορούν να συνυπάρξουν παλιοί με νέους
συναδέλφους, όλων των βαθμίδων εργασιακής εμπειρίας.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ;
Από ένα έως και όλα! Κάθε session έχει διαφορετικό περιεχόμενο, και μπορεί
να διεξαχθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα, ώστε οι ομάδες σας
να έχουν την ευκαιρία να διαδράσουν περισσότερες από μία φορές ή για
περισσότερη ώρα.

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ;
Μαζί θα βρούμε την κατάλληλη ημερα και ώρα για εσάς!
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MEET
GAME TREE
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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOCIAL

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