
 
 
 



Η GPseminars ένωσε τις δυνάμεις της με την Κοινότητα Ανάπτυξης 
και οργάνωσε την διατμηματική εκπαίδευση της εταιρείας Pressious 
Αρβανιτίδης στο χώρο των  
εγκαταστάσεων της Θήβας. 
   
Προηγήθηκαν δύο βιωματικές εκπαιδεύσεις στους προϊσταμένους 
και manager  
της εταιρείας ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα πρώτα οι ίδιοι και 
μετά να παροτρύνουν και το υπόλοιπο προσωπικό προς αυτή την 
κατεύθυνση.  
 

 



Αυτές οι αξίες είναι που συνθέτουν την 
Υπογραφή της Pressious Arvanitidis!  
Από το 2016 τα προϊόντα της εταιρείας 
γίνονται «επώνυμα». Κάθε μέρος της 
διαδικασίας συνοδεύεται από τον 
άνθρωπο που υπογράφει το προϊόν 
συμβάλλοντας με τον τρόπο του στην 
τελική του εικόνα. 
Οι άνθρωποι της Pressious Αρβανιτίδης 
εκπαιδεύονται και αποδεικνύουν ότι 
μπορούν να κοιτούν μπροστά! 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις έννοιες:   
 

 ΣΥναπόφαση,  
ΣυνέΠεια 

Οργάνωση 
Γνωριμία 

ΥποστήΡιξη 
ΟμΑδικότητα 

ΑΦοσίωση 
ΟλοκλΗρωση 



Ολομέλεια 

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την είσοδό τους στον  
χώρο παραλαμβάνουν έναν ονομαστικό φάκελο 

με ένα αυτοκόλλητο που αναγράφει το 
ονοματεπώνυμο τους και το τμήμα τους, μια 

φωτογραφία ενός εκπαιδευτή και άλλη μία ενός 
«τοποσήμου» εντός του εργοστασίου. 

Ένα θερμό καλωσόρισμα από τη Γωγώ 
Παπαδοπούλου, συντονίστρια της εκπαίδευσης. 
Ακολουθούν η ανακοίνωση των στόχων και της 

μεθοδολογίας της εκπαίδευσης καθώς και η 
σύνδεση τους με την προεργασία που έχει γίνει.  

 



Ολομέλεια 

Ώρα να γνωρίσουμε τους οκτώ εκπαιδευτές! 
Δυο ερωτήσεις στον καθένα! Το «μπαλάκι 

στο κοινό και είμαστε στη διάθεσή σας!   
Πάμε να γνωρίσουμε εσάς! Ποιοι είναι οι 
άνθρωποι της Pressious Arvanitidis; Ποιοι 

βρίσκονται πίσω από το τελικό προϊόν; Πόσο 
καλά τους γνωρίζουμε; Τι κοινά μπορεί να 

έχουμε; Πάμε να τα ανακαλύψουμε!!  
 

Που δουλεύουν όμως, όλοι αυτοί; Η 
απάντηση είναι γνωστή: στο Ύπατο και στην 
Αθήνα. Πόσο καλά όμως, ξέρουμε το χώρο 

της δουλειάς; Ποιο είναι το περιβάλλον 
όπου δουλεύει κυριολεκτικά ο διπλανός 

μας; Πάμε να δούμε τι θα μάθουμε!  
 



Ψηλά & Μακριά! 

Έτοιμοι για την πρώτη 
δραστηριότητα; Ανοίγουμε τον 

ατομικό φάκελο και αναζητούμε 
τον εκπαιδευτή που μας 

αντιστοιχεί…αφού πρώτα λύσουμε 
τον γρίφο με τη φωτογραφία του! 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται με 

διαδραστικό τρόπο σε ομάδες.  
 

Ακολουθούν μια «αλλιώτικη» 
γνωριμία, brainstorming, χωρισμός 

σε υποομάδες, οδηγίες και 
ανάληψη αποστολών. 

Τίτλος αποστολής:  
«Ψηλά και Μακριά!»  

 



Ψηλά & Μακριά! 

Πως όμως θα καταφέρουμε να πάμε την Pressious 
Arvanitidis Ψηλά και Μακριά;; 

Οι  εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν 
δύο κατασκευές και μία αφίσα. 

 Η μία κατασκευή θα είναι όσο το δυνατόν 
ψηλότερη και η άλλη όσο το δυνατόν μακρύτερη. 
Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέλη 
της ομάδας μαζί με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο 

για τον καθένα και όποια άλλη …εικαστική 
παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη!  

Η αποστολή όμως, δεν τελειώνει εδώ! Οι 
εκπαιδευόμενοι θα μεταφέρουν τις δημιουργίες 
τους στον κεντρικό χώρο του εργοστασίου όπου  
θα συναντηθούν με τις υπόλοιπες ομάδες και θα 

διεκδικήσουν τα βραβεία τους. 
 

Άραγε με ποιον τρόπο πήραν αποφάσεις οι 
ομάδες;  Πόσο ψηλά και μακριά έφτασαν την 

Pressious Arvanitidis; Τη μετέφεραν με ασφάλεια; 
Πως εξασφάλισαν το πετυχημένο αποτέλεσμα;  

 



Συνέπεια 

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 
συμβουλευτούν τον ατομικό τους 
φάκελο και να αναζητήσουν ένα 
τοπόσημο μέσα στο εργοστάσιο.  

Άραγε θα είναι συνεπείς στο 
ραντεβού τους; 

Πάμε να «ψαρέψουμε τη 
συνέπεια» και να ανακαλύψουμε 

τα χαρακτηριστικά της! 
 

Πως καταφέρνουμε να είμαστε 
συνεπείς; Πως κατακτάται η 

συνέπεια;  Προνοούμε, 
συνεργαζόμαστε, προβλέπουμε, 

αυτοπαρακινούμαστε και χτίζουμε 
τη συνέπεια! 

  
 



Θεατρικά 

Οι επτά (7) ομάδες των 
εκπαιδευόμενων καλούνται να 

σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν 
μια θεατρική παράσταση (σκετσάκι) 
διάρκειας μέχρι δέκα λεπτών (10’).  
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις 

ατάκες της δουλειάς και να εντάξουν 
το σενάριο στον περιβάλλοντα χώρο.  

 
Το σενάριο θα πρέπει να είναι 

διασκεδαστικό και αληθοφανές. 
Όποια ομάδα καταφέρει να εντάξει 
επιτυχώς τις περισσότερες ατάκες, 

αναδεικνύεται νικήτρια! 
 



Θεατρικά 

Κάθε φορά επισκεπτόμαστε ένα 
από τα επτά «τοπόσημα» του 

εργοστασίου και απολαμβάνουμε 
την παράσταση. 

 Η αντίστοιχη ομάδα ορίζει έναν 
εκπρόσωπο που θα καλωσορίσει 

τους «θεατές» και θα 
παρουσιάσει τις εγκαταστάσεις 
και την ιστορία του θεάτρου της 

ομάδας του.  
 

Άραγε πόσο καλά κατάφεραν να 
οργανωθούν οι ηθοποιοί, 

σεναριογράφοι, σκηνογράφοι και 
σκηνοθέτες; 

 



Τα Γρανάζια 

Άραγε πόσα γρανάζια χρησιμοποίησαν οι ομάδες για να λειτουργήσει σωστά η 
«θεατρική μηχανή»;  

Οι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν ποια και πόσα είναι τα γρανάζια που χρησιμοποίησαν 
και αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους μέσω τους παραδείγματος. 

 



Δακτυλομαχίες 

Συναγωνιζόμαστε για να μάθουμε να αγωνιζόμαστε!  
Η κάθε ομάδα ενώνει τα χέρια της. Οι ομάδες ενώνονται μεταξύ τους και κανένα χέρι 

δε μένει ελεύθερο!  
Το σύνθημα δίνεται και το παιχνίδι ξεκινά! 

 



Pressious … στιγμές 

100 άτομα  
8 εκπαιδευτές  

2 βοηθοί 
6 δράσεις  

 8 ώρες 
Αμέτρητες αναμνήσεις, βιώματα, εικόνες, σκέψεις και δύναμη για το αύριο! 




