
We Challenge People to Think, to Feel, to Act.

Sales Academy

 

 

Trainer’s Academy 

 
 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΥΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΩΝ 
ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

(Advanced Train the Trainer) 
Το Reviewing είναι κάκε δυναμικι 
διαδικαςία, θ οποία μασ  βοθκά να 
κάνουμε  χριςθ των προςωπικϊν μασ 
εμπειριϊν και βιωμάτων για μάκθςθ και 
προςωπικι ανάπτυξθ.  

Η αξία που κερδίηει κανείσ από τισ 
εμπειρίεσ εξαρτάται πάρα πολφ από το 
πϊσ ςτοχάηεται γι’ αυτζσ. Το reviewing 
είναι μια ευκαιρία για να προςκζςουμε 
αξία και νόθμα ςτισ εμπειρίεσ αςχζτωσ 
πόςο «μικρζσ» ι «μεγάλεσ» είναι.  

Χωρίσ το Reviewing  ομάδεσ και άτομα 
μποροφν να «κολλιςουν» ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςτάδιο ανάπτυξθσ. Το 
Reviewing παρζχει μία γκάμα ςτρατθγικϊν, 
για να κινθκοφμε  πζρα από αυτό το ςτάδιο 
και για να επανεκκινιςουμε τουσ κφκλουσ 
τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ. Κοιτϊντασ 
μια εμπειρία από τθν προοπτικι των άλλων 
και επανεξετάηοντάσ τθν από μια ποικιλία 
παράκυρων, που κοιτοφν από διαφορετικι 
γωνία, μποροφμε να δραπετεφςουμε από 
τα αδιζξοδα και να μάκουμε κοιτϊντασ τθ 
μεγαλφτερθ εικόνα. 

Όςο περιςςότερο εμπλεκόμαςτε ςε μια 
εμπειρία, τόςο πιο δφςκολο είναι να 
παρατθριςουμε τι ςυμβαίνει. Το 
Reviewing μπορεί να ενκαρρφνει τθν 
παρατιρθςθ, τθν αντίλθψθ και γενικά τθν 
ςυνειδθτότθτα τόςο κατά τθ διάρκεια όςο 
και μετά τθν δράςθ. 

 

Συνθκιςμζνεσ παγίδεσ ςτθν 
αναςκόπθςθ - Reviewing: 

 Να ζχετε απολογθτικό 
τόνο 

 Να ρωτάτε «Τι μάκατε;» 

 Να βιάηεςτε 
προςδοκϊντασ ςτιγμιαίεσ 
και πλιρεισ απαντιςεισ 

 Να προςδοκάτε ςφντομεσ 
απαντιςεισ ςε μεγάλεσ 
ερωτιςεισ 

 Να κζλετε να ζχετε τον 
πλιρθ ζλεγχο 

 Να κζλετε να είςτε παρϊν 
με  όλθ τθν ομάδα ςτθ 
διαδικαςία 

 Να γεμίηετε ςελίδεσ 
flipchart 

 Να ευνοείτε μόνο ζνα 
είδοσ learning style 

 Nα υποκζτετε ότι όλοι  
ζχουν τισ ίδιεσ εμπειρίεσ 

 Να επιδιϊκετε τθ 
βεβαιότθτα, τθ ςαφινεια 
και τθ ςυμφωνία 

 Να μονοπωλείτε τθ 
ςυηιτθςθ 

Οι ςυμμετζχοντεσ 
κα εκπαιδευτοφν 
ςε πάνω από 48 
μεκόδουσ Active 

Reviewing 
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Επανεξετάηοντασ τισ δραςτθριότθτεσ δείχνουμε ότι ενδιαφερόμαςτε για το τι 
βίωςαν οι άνκρωποι, ότι δίνουμε αξία ςτο τι ζχουν να πουν και ότι 
ενδιαφερόμαςτε για τθν πρόοδο ςτθ μάκθςθ και ςτθν ανάπτυξθ κάκε 
προςϊπου. Όταν οι άνκρωποι αιςκάνονται ότι κάποιοσ ενδιαφζρεται γι’ 
αυτοφσ, τουσ δίνει αξία και τουσ ςζβεται, γίνονται πιο δεκτικοί ςτθ μάκθςθ. 

Δεν είναι εφκολο να μιλάσ για τισ εμπειρίεσ ςου. Μια επινοθτικι και ευαίςκθτθ 
προςζγγιςθ ςτθν επανεξζταςθ, μπορεί να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ να βρουν 
το μζςον ,τθν κατάςταςθ, το ςφμβολο ι τθν ερϊτθςθ, μζςα από τθν οποία 
μποροφν πιο πρόκυμα να εκφραςτοφν. Εδϊ είναι που οι εκφραςτικζσ και 
δθμιουργικζσ τζχνεσ, μποροφν να είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ. 

Η επανεξζταςθ βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να απολαφςουν τισ επιτυχίεσ τουσ, να 
κατανοιςουν τι ςυνζβθ και να ςυνθκίςουν ςτθν ιδζα ότι μποροφν να είναι 
επιτυχθμζνοι. Το reviewing  μπορεί να βοθκιςει ςτο ξεκακάριςμα, ςτθν 
επίτευξθ , ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον εορταςμό τθσ επίτευξθσ των ςτόχων.   

Το Reviewing είναι ζνα πολφτιμο δίχτυ αςφάλειασ. Η εξαςφάλιςθ ότι θ 
υποςτιριξθ κα είναι διακζςιμθ ςτθν περίπτωςθ τθσ αποτυχίασ, ενκαρρφνει 
τουσ ανκρϊπουσ να παίρνουν ρίςκα. Είτε οι άνκρωποι βιϊςουν αποτυχία, είτε 
επιτυχία οι αιτίεσ μπορεί να αναλυκοφν ζτςι ϊςτε να μάκουν πϊσ να 
αποφεφγουν ι να κερδίηουν από τθν αποτυχία και πϊσ να επιτυγχάνουν.  

Το Reviewing ενιςχφει τισ ικανότθτεσ των ανκρϊπων να μακαίνουν από τα 
άτομα ι από τθν ομάδα. Βελτιωμζνθ ικανότθτα μάκθςθσ, μαηί με αυξθμζνθ 
αυτοπεποίκθςθ, επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να γίνουν πιο ανεξάρτθτοι και 
πιο ικανοί για αυτό-ανάπτυξθ και ακόμα και αυτό-ενεργοποίθςθ!  

ΟΦΕΛΟ 

Το πρόγραμμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι 
εξάςκθςθ. Η τεχνικι που διδάςκεται ςε κάκε φάςθ του εργαςτθρίου, είναι 
ςχεδιαςμζνθ ςε μοντζλα, ζτςι ϊςτε θ επικυμθτι ςυμπεριφορά να είναι ορατι 
και μετριςιμθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ξζρουν το γιατί 
και το πϊσ: 

1. Να είναι ςε μεγαλφτερθ επαφι με τισ οπτικζσ γωνίεσ των μακθτϊν. 

2. Να αναπτφςςουν τισ δικζσ τουσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ αλλά και 
των εκπαιδευόμενων  

3. Να ενιςχφουν τισ ικανότθτεσ μάκθςθσ  

4. Να προςκζτουν αξία ςε ότι ζχει ςυμβεί ιδθ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία 

5. Να κάνουν τα οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ μάκθςθσ πιο 
χειροπιαςτά 

6. Να δθμιουργοφν αποδείξεισ για αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ 

7. Να είναι πιο πολφ ςε εγριγορςθ και να ανταποκρίνονται 
γρθγορότερα ςτο τι ςυμβαίνει 

8. Να βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποςαφθνίςουν και να 
πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ 

9. Να αυξάνουν το ποςοςτό μάκθςθσ που μεταφζρεται ςτθν εργαςία  

10. Να κάνουν τουσ εκπαιδευόμενουσ  να απολαμβάνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
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ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ O ΕΙΗΓΗΣΗ 

1. Δθμιουργία κλίματοσ για μάκθςθ 
Διεξαγωγι και Αναςκόπθςθ. Γιατί αναςκόπθςθ και 
γιατί βιωματικι αναςκόπθςθ;   
Το περίςτροφο – Δοκιμάςτε διαφορετικζσ προοπτικζσ 
- Ζνα κλίμα για όλα τα learning styles 

O κ. Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ ζχει διατελζςει 
επί ςειρά ετϊν Γενικόσ Διευκυντισ ςε 
ελλθνικζσ εταιρείεσ πλθροφορικισ. 
Εργάςτθκε ςτθν πολυεκνικι εταιρεία 
Hewlett Packard S.A. επί επτά χρόνια ςε 
διάφορεσ κζςεισ Υποςτιριξθσ Πελατϊν, 
Πωλιςεων και Marketing με 
δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο τθσ Μζςθσ τθσ 
Ανατολισ, τθσ Αφρικισ και Ελλάδασ.  

Η εμπειρία του καλφπτει πολλοφσ 
νευραλγικοφσ τομείσ τθσ επιχείρθςθσ. Είναι 
πτυχιοφχοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
(1980), κάτοχοσ δφο Master’s από το 
University Of Michigan (1984) και 
Υποψιφιοσ Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου 
MIDDLESEX,  UK, με κζμα «Drama 
Techniques in Personal Development”.  

Ζχει ολοκλθρϊςει τριετζσ πρόγραμμα 
ςπουδϊν ςε κεατρικι επικοινωνία, 
αυτοςχεδιαςμό και κεατρικό παιχνίδι με 
τον κ Λάκθ Κουρετηι  και ζχει ολοκλθρϊςει 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σωματικοφ 
Θεάτρου που διευκφνουν ο κ. Κϊςτασ 
Φιλίππογλου και θ κ. Φρόςω Κορροφ. 

Είναι ιδρυτισ τθσ εταιρείασ PPPLearn και 
διακζτει 20ετι εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ 
ενθλίκων. Χρθςιμοποιεί κεατρικζσ τεχνικζσ 
για το ςχεδιαςμό εργαςτθρίων βιωματικισ 
μάκθςθσ, outdoor και indoor,  όπωσ και 
εργαςτιρια  ανάπτυξθσ παραγόντων τθσ 
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, 
επικοινωνίασ, Storytelling, Ηγεςίασ, . 

Ζχει αναπτφξει μεκόδουσ εφαρμογισ των 
κεατρικϊν τεχνικϊν για τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων του ανκρϊπου (soft skills) ςτθν 
ςειρά εργαςτθρίων Θζατρο Επιχειριςεων  
με τθν μζκοδο του Theatre Based Training 

2. Ακόνιςμα τθσ εγριγορςθσ  

       Οι κακοριςτικζσ ικανότθτεσ αναςκόπθςθσ: 
Παρατιρθςθ, δίνω και παίρνω αναπλθροφόρθςθ 
Ο κφκλοσ τθσ βιωματικισ αναςκόπθςθσ : 
Ευκυγράμμιςθ των μεκόδων αναςκόπθςθσ με τισ 
κεωρίεσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ  

3. Αναςκόπθςθ και Αναβίωςθ  
Αναςκόπθςθ και αναβίωςθ εμπειριών : Εργαλεία για 
να φζρετε ςτθ ηωι τισ εμπειρίεσ 
Σαχφτθτα και Σεχνικζσ αναηιτθςθσ : Εργαλεία που 
βοθκοφν να επιλζξετε αυτό που ζχει μεγαλφτερθ αξία   

4. Χτυπώντασ ςτο Ψαχνό 
Εξζταςθ των ευρθμάτων : Εργαλεία για εξερεφνθςθ 
και ανάλυςθ των εμπειριϊν  
Εξερεφνθςθ του μζλλοντοσ : Εργαλεία για αλλαγι – 
από τθν αναςκόπθςθ ςτθν προςκόπθςθ  

5. Αναςκόπθςθ ςαν εργαλείο ανάπτυξθσ των ομάδων  
Εργαλεία και δράςεισ για να βοθκιςετε τισ ομάδεσ να 
μάκουν και να αναπτυχκοφν   

6. Δφςκολεσ καταςτάςεισ 
Διαφυγι από τισ ηώνεσ άνεςθσ και τα ςτερεότυπα : 
Οι άνκρωποι, ομάδεσ (ακόμα) και εκπαιδευτζσ 
ανατρζχουν ςτθν ηϊνθ άνεςισ τουσ, όταν αιςκανκοφν 
ότι χάνονται. Θα εξερευνιςουμε βιωματικά πϊσ θ 
αναςκόπθςθ μπορεί να βοθκιςει τα άτομα, τισ 
ομάδεσ και τουσ εκπαιδευτζσ να προχωριςουν. Θα 
ζχετε τθν ευκαιρία να κάνετε αναςκόπθςθ ςτθ 
αναςκόπθςι ςασ. 

7. Αξιολόγθςθ, Μεταφορά τθσ μάκθςθσ 
 και Follow-up 
Πϊσ θ αναςκόπθςθ μπορεί να αυξιςει τα 
αποτελζςματα και τθν αξία των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων.   

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 κφριεσ ενότθτεσ ςυνολικισ διάρκειασ 16 ωρϊν.   

 Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ και εφαρμογι με 
πραγματικζσ προςομοιϊςεισ βιωματικϊν δράςεων αναςκόπθςθσ ςτθν αίκουςα. 

 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 12, ο μζγιςτοσ 15.  


