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Καινοτόµες εκπαιδευτικές λύσεις
στα µέτρα σας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Skillso – Μία συνεργασία κορυφής

Στην εταιρία VIS!BLE, σκοπό έχουµε να προσφέρουµε καινοτόµες εκπαιδευτικές λύσεις
απόλυτα σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρίας και
οργανισµού.

Στη VIS!bLE, πιστεύουµε ακράδαντα ότι η αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος
σχετίζεται άρρηκτα µε το σχεδιασµό του. Η σωστή διάγνωση της ανάγκης είναι το πρώτο
βήµα για να αναπτύξει κανείς εξειδικευµένες λύσεις και να σχεδιάσει ένα επιτυχηµένο
πρόγραµµα.

Η Skillso είναι ένας από τους πιο ολοκληρωµένους και αναγνωρισµένους παρόχους προϊόντων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης παγκοσµίως.
Η Skillso βοηθά τους οργανισµούς να θέσουν τα θεµέλια για µια µαθησιακή κουλτούρα που
ενισχύεται από τη συνεχή µάθηση αλλά και την εφαρµογή στην πράξη µε στόχο τη συνεχή βελτίωση
της απόδοσής τους.
Ο µοναδικός συνδυασµός του περιεχοµένου, υπηρεσιών και εµπειριών επιδρά σε κρίσιµους τοµείς
της απόδοσης επιχειρήσεων και δηµιουργεί ισχυρά επιχειρησιακά αποτελέσµατα.
Με τις λύσεις της Skillso µπορούµε να βοηθήσουµε τους εργαζόµενους να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, και να
συνδυάσουν τόσο την περαιτέρω επαγγελµατική τους εξέλιξη ταυτόχρονα µε τη θετική πορεία της
εταιρίας όπου ανήκουν.

Η βιωµατική προσέγγιση των εκπαιδεύσεών µας µέσα από τα Live & Learn προγράµµατα
και τα διαδραστικά workshops που προσφέρουµε, χαρακτηρίζεται από την αξιοποίηση των
νέων τάσεων της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα e-Learning προγράµµατα.
Παράλληλα στη VIS!bLE συνεργαζόµαστε µε έναν από τους κορυφαίους και πλέον
αναγνωρισµένους φορείς e-Learning διεθνώς, την αµερικανική εταιρία Skillso , για την
οποία είµαστε αποκλειστικοί συνεργάτες για την ελληνική αγορά.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Για εµάς η εκπαίδευση δεν είναι µία αποσπασµατική, αλλά µία συνεχόµενη & εξελικτική
διαδικασία.
Στη VIS!bLE στηρίζουµε τους εκπαιδευόµενους, σε κάθε τους βήµα, φροντίζοντας τη
στερέωση της γνώσης.

Η σηµερινή εποχή προστάζει πρακτικά επαγγελµατικά εργαλεία χωρίς περιττές θεωρίες και
σπατάλη χρόνου. Η προετοιµασία λοιπόν, είναι το πιο σηµαντικό µέρος ενός προγράµµατος,
η οποία καθιστά την παρέµβασή µας σχεδόν “χειρουργική”.
Η ίδια η υλοποίηση του προγράµµατος στοχεύει στο να δηµιουργήσει στους συµµετέχοντες
την πιο δυνατή µαθησιακή εµπειρία. Γι’ αυτό το λόγο επιστρατεύουµε όλα τα µαθησιακά
µέσα, θέλοντας να καλύψουµε κάθε εταιρική κουλτούρα αλλά και τη διαφορετικότητα των
συµµετεχόντων.
Αν κανείς δε στηρίξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ακόµα και µετά το πέρας του τότε η
αποτελεσµατικότητά του χάνεται κατά 80%. Συνεπώς, αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε
προγράµµατός µας είναι η στερέωση της γνώσης. Στηρίζουµε τους συµµετέχοντες να
υλοποιήσουν τις αλλαγές στις οποίες έχουν δεσµευτεί αλλά και να αποκτήσουν εµπιστοσύνη
στις δυνάµεις τους.

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
∆εσµευόµαστε να είµαστε «συµµέτοχοι» στους προβληµατισµούς σας και σταθεροί
συνεργάτες στο σχεδιασµό των λύσεων που χρειάζεστε.

Η ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΜΑΣ

Εξέλιξη για εµάς σηµαίνει: Δια Βίου Ανάπτυξη
Εντοπίζουµε τις
ανάγκες σας

Αναπτύσσουµε
για σας
εξειδικευµένες
λύσεις

Υλοποιούµε το
πρόγραµµα
προσφέροντάς σας
την πιο δυνατή
µαθησιακή εµπειρία

Ζητάµε την
ανατροφοδότησή
σας αλλά σας
παρέχουµε & τη
δική µας

Στη VIS!bLE αντιµετωπίζουµε τους συµµετέχοντες ως ενεργά µέρη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

Σας στηρίζουµε να
υλοποιήσετε τις αλλαγές
στις οποίες
δεσµευτήκατε και να
αποκτήσετε
εµπιστοσύνη στις
δυνάµεις σας

Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία µε έντονα διαδραστικό χαρακτήρα αυξάνουµε την
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων µας.
Επιπλέον, η e-learning πλατφόρµα της Skillso, µας δίνει την ευελιξία δηµιουργίας blended
προγραµµάτων (εκπαιδεύσεις αίθουσας & e-learning) παρέχοντας στους συνεργάτες µας
απολύτως “Tailor-Made & Value for Money” λύσεις.

Αναγνώριση &
αξιολόγηση της
υπάρχουσας Κατάστασης

•Συνεντεύξεις

•Experiential Learning

•Προετοιμασία Υλικού

•Interactive Workshops

•Ψυχομετρικά Εργαλεία

•E-learning

•Διακριτική Παρατήρηση

•Blended Learning

•Mystery Shopping

•Coaching
•Webinars
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Κατηγορίες εκπαιδευτικού περιεχοµένου:
Business Skills
IΤ Courses & Certifications
Desktop Courses
Project Management & Certifications

•Αξιολόγηση
Προγράμματος
•Feedback Report

•Coaching εφαρμογής
στην καθημερινή
πρακτική
•Follow up Workshop

“We improve the performance of organizations
by improving the performance of their people”
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
Προσφέρουµε καινοτόµες εκπαιδευτικές λύσεις, σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε εταιρείας και οργανισµού. Η µεγάλη εµπειρία, η δηµιουργικότητα και η τεχνογνωσία
µας, µας δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργούµε απόλυτα στοχευµένες εκπαιδευτικές λύσεις
µεγιστοποιώντας την απόδοση των εργαζοµένων.

Η ολιστική προσέγγιση και µεθοδολογία µας καλύπτει όλο το φάσµα των πιθανών αναγκών των
πελατών µας. Είµαστε σε θέση να δηµιουργήσουµε προγράµµατα µικρής – µεσαίας & µεγάλης
διάρκειας µε κάθε δυνατή εκπαιδευτική µεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων (εργαστήρια, coaching,
e-learning & συνδυασµός e-learning και εκπαίδευση αίθουσας, βιωµατικό εργαστήρι).

Selling Excellence
Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα καλύπτουν όλο το εύρος
της πωλησιακής διαδικασίας. Μπορούν να εφαρµοστούν ως
ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα µικρής διάρκειας ή
ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός µακροσκελούς
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος/Aκαδηµίας.

Exceptional Customer Service
Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα καλύπτουν όλο το εύρος
της εξυπηρέτησης του πελάτη. Μπορούν να εφαρµοστούν
ως ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα µικρής διάρκειας
ή ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός µακροσκελούς
εκπαιδευτικού προγράµµατος/ ακαδηµίας.

Personal Development (Skills & Attributes)
Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα καλύπτουν όλο το εύρος
της ανάπτυξης συµπεριφορών και δεξιοτήτων. Μπορούν να
εφαρµοστούν ως ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα
µικρής διάρκειας ή ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός
µακροσκελούς Eκπαιδευτικού Προγράµµατος/Ακαδηµίας.

H µεθοδολογία µας περιλαµβάνει:
• Παρατήρηση των συµµετεχόντων εν ώρα εργασίας µε
σκοπό την εξακρίβωση των αναγκών τους
• Σχεδιασµός του κατάλληλου προγράµµατος συµφώνα µε
την κουλτούρα της κάθε εταιρίας
• Υλοποίηση του προγράµµατος
• Αξιολόγηση του προγράµµατος
• Follow up στερέωσης της διδαχθείσας γνώσης

H µεθοδολογία µας περιλαµβάνει:
• Παρατήρηση των συµµετεχόντων εν ώρα εργασίας µε
σκοπό την εξακρίβωση των αναγκών τους
• Σχεδιασµός του κατάλληλου προγράµµατος σύµφωνα µε
την κουλτούρα της κάθε εταιρίας
• Υλοποίηση του προγράµµατος
• Αξιολόγηση του προγράµµατος
• Follow up στερέωσης της διδαχθείσας γνώσης

Τα προγράµµατα αυτά αναπτύσσονται µε βάση τη βαθιά
γνώση της VIS!bLE για την Ελληνική Αγορά σε συνδυασµό
µε τη διεθνή πρόταση της µεγαλύτερης στον κόσµο
εκπαιδευτικής εταιρίας, της Skillso.

Team Building
Είναι προγράµµατα ανάπτυξης και ενίσχυσης της
οµαδικότητας τα οποία απευθύνονται σε συµπαγείς οµάδες/
τµήµατα οποιουδήποτε µεγέθους ακόµα και στο σύνολο του
ανθρώπινου δυναµικού µιας εταιρίας (10-300 άτοµα). Η
προσέγγισή µας µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο
βιωµατική ανάλογα µε την κουλτούρα της κάθε εταιρίας.

Management Skills
Η συνεχής Ανάπτυξη των ∆ιοικητικών Ικανοτήτων των
στελεχών µιας επιχείρησης είναι ταυτόσηµη µε τη συνεχή
ανάπτυξη και επιτυχή πορεία της ίδιας της επιχείρησης.

Έχοντας δηµιουργήσει εκατοντάδες εξειδικευµένα
προγράµµατα teambuilding, είµαστε οι µόνοι στην ελληνική
αγορά που διαθέτουµε την εµπειρία να καλύψουµε ακόµη
και την πιο περίπλοκη ανάγκη κάθε συνεργάτη µας.
Κάποιοι από τους επιµέρους τοµείς µας περιλαµβάνουν:
• Ανάπτυξη & Ενδυνάµωση οµάδας
• Ανάπτυξη Oµαδικότητας σε νεοσύστατες οµάδες
• Ενδυνάµωση ∆ιατµηµατικής Επικοινωνίας & Συνεργασίας
• ∆ιαχείριση Συγκρούσεων
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Τα προγράµµατά µας σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες
των εκάστοτε στελεχών & εταιριών ενώ βασίζονται στη
βαθιά γνώση της VIS!bLE για την Ελληνική Αγορά σε
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Live & Learn – Καινοτόµα βιωµατικά
προγράµµατα
“Live & Learn” ονοµάζουµε µια κατηγορία βιωµατικών
προγραµµάτων που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της
VIS!bLE. Μέσα από τα βιωµατικά προγράµµατα µπορούµε
να πετύχουµε
•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη & ενδυνάµωση της οµάδας
Ενδυνάµωση συγκεκριµένων δεξιοτήτων
∆ιάγνωση συµπεριφορών (ακτινογραφία οµάδας)
Wrap up εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Εµπλουτισµό ενός συνεδρίου
∆ηµιουργία πρότυπων εκπαιδευτικών βίντεο

MARITIME CORPORATE TRAINING
Η εταιρία µας, σε συνεργασία µε την Prevention at Sea, εντοπίζοντας την αυξανόµενη ζήτηση για
εξειδικευµένη εκπαίδευση σε έναν από τους µεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς τοµείς της
Παγκόσµιας και της Ελληνικής Οικονοµίας, τη Ναυτιλία, ανέπτυξε ναυτιλιακές εκπαιδευτικές ενότητες
απόλυτα στοχευµένες και προσαρµοσµένες στον συγκεκριµένο χώρο.
Με τον στρατηγικό µας συνεργάτη σχεδιάσαµε µια βιβλιοθήκη εξειδικευµένων τίτλων µε στόχο να
καλύψουµε συγκεκριµένες ανάγκες των ενδιαφερόµενων µερών (OilMajors, ναυτιλιακές εταιρίες
κ.τ.λ.) σε καίρια και επίκαιρα ζητήµατα, όσο και να καλύψουµε ευρύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες
στρατηγικού σχεδιασµού.
Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι έντονα διαδραστικά και το περιεχόµενό τους
περιλαµβάνει best practices, case studies, role playing, videos από τον χώρο της ελληνικής, της
ποντοπόρου αλλά και διεθνούς Ναυτιλίας.
Η εκπαιδευτική µας βιβλιοθήκη «MARITIME CORPORATE TRAINING» περιλαµβάνει ενδεικτικά τους
εξής τίτλους:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Strong Manager and cross culture Management in Shipping
The successful Negotiator in Shipping & how to tackle diﬃcult conversations
Decision making in Shipping and results – meeting techniques
Leadership Transition in Shipping
Change Management in Shipping
Global Collaboration & Team Management
Strategic thinking & execution in Shipping. Brainstorming & Diversity
Setting and maintaining the right Team. Performance appraisals & improvement
The human factor in Shipping. Perception of risk & the line between eﬃciency and thoroughness
Crisis Management - Foresee and prevent stressful situations
Maritime Leadership
Proﬁt leakage in Shipping – The Importance of Communication
Prevention of Bulling and Managing Emotions
Performance Skills for Shipping Professionals
Working in the Multicultural Shipping Environment
Communication skills in Shipping
Discipline Grievance & Counceling Skills in Shipping

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
Προσφέρουµε καινοτόµες εκπαιδευτικές λύσεις, σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε εταιρείας και οργανισµού. Η µεγάλη εµπειρία, η δηµιουργικότητα και η τεχνογνωσία
µας, µας δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργούµε απόλυτα στοχευµένες εκπαιδευτικές λύσεις
µεγιστοποιώντας την απόδοση των εργαζοµένων.

Η ολιστική προσέγγιση και µεθοδολογία µας καλύπτει όλο το φάσµα των πιθανών αναγκών των
πελατών µας. Είµαστε σε θέση να δηµιουργήσουµε προγράµµατα µικρής – µεσαίας & µεγάλης
διάρκειας µε κάθε δυνατή εκπαιδευτική µεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων (εργαστήρια, coaching,
e-learning & συνδυασµός e-learning και εκπαίδευση αίθουσας, βιωµατικό εργαστήρι).

Selling Excellence
Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα καλύπτουν όλο το εύρος
της πωλησιακής διαδικασίας. Μπορούν να εφαρµοστούν ως
ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα µικρής διάρκειας ή
ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός µακροσκελούς
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος/Aκαδηµίας.

Exceptional Customer Service
Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα καλύπτουν όλο το εύρος
της εξυπηρέτησης του πελάτη. Μπορούν να εφαρµοστούν
ως ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα µικρής διάρκειας
ή ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός µακροσκελούς
εκπαιδευτικού προγράµµατος/ ακαδηµίας.
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εφαρµοστούν ως ανεξάρτητα και αυτοτελή προγράµµατα
µικρής διάρκειας ή ακόµα και να αποτελέσουν µέρος ενός
µακροσκελούς Eκπαιδευτικού Προγράµµατος/Ακαδηµίας.

H µεθοδολογία µας περιλαµβάνει:
• Παρατήρηση των συµµετεχόντων εν ώρα εργασίας µε
σκοπό την εξακρίβωση των αναγκών τους
• Σχεδιασµός του κατάλληλου προγράµµατος συµφώνα µε
την κουλτούρα της κάθε εταιρίας
• Υλοποίηση του προγράµµατος
• Αξιολόγηση του προγράµµατος
• Follow up στερέωσης της διδαχθείσας γνώσης

H µεθοδολογία µας περιλαµβάνει:
• Παρατήρηση των συµµετεχόντων εν ώρα εργασίας µε
σκοπό την εξακρίβωση των αναγκών τους
• Σχεδιασµός του κατάλληλου προγράµµατος σύµφωνα µε
την κουλτούρα της κάθε εταιρίας
• Υλοποίηση του προγράµµατος
• Αξιολόγηση του προγράµµατος
• Follow up στερέωσης της διδαχθείσας γνώσης

Τα προγράµµατα αυτά αναπτύσσονται µε βάση τη βαθιά
γνώση της VIS!bLE για την Ελληνική Αγορά σε συνδυασµό
µε τη διεθνή πρόταση της µεγαλύτερης στον κόσµο
εκπαιδευτικής εταιρίας, της Skillso.

Team Building
Είναι προγράµµατα ανάπτυξης και ενίσχυσης της
οµαδικότητας τα οποία απευθύνονται σε συµπαγείς οµάδες/
τµήµατα οποιουδήποτε µεγέθους ακόµα και στο σύνολο του
ανθρώπινου δυναµικού µιας εταιρίας (10-300 άτοµα). Η
προσέγγισή µας µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο
βιωµατική ανάλογα µε την κουλτούρα της κάθε εταιρίας.

Management Skills
Η συνεχής Ανάπτυξη των ∆ιοικητικών Ικανοτήτων των
στελεχών µιας επιχείρησης είναι ταυτόσηµη µε τη συνεχή
ανάπτυξη και επιτυχή πορεία της ίδιας της επιχείρησης.

Έχοντας δηµιουργήσει εκατοντάδες εξειδικευµένα
προγράµµατα teambuilding, είµαστε οι µόνοι στην ελληνική
αγορά που διαθέτουµε την εµπειρία να καλύψουµε ακόµη
και την πιο περίπλοκη ανάγκη κάθε συνεργάτη µας.
Κάποιοι από τους επιµέρους τοµείς µας περιλαµβάνουν:
• Ανάπτυξη & Ενδυνάµωση οµάδας
• Ανάπτυξη Oµαδικότητας σε νεοσύστατες οµάδες
• Ενδυνάµωση ∆ιατµηµατικής Επικοινωνίας & Συνεργασίας
• ∆ιαχείριση Συγκρούσεων
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ΓΙΑΤΙ VISIBLE;

SKILLSOFT - Κορυφαία Συνεργασία

Στη VIS!bLE στεκόµαστε δίπλα σας ως ένας ουσιαστικός
συνεργάτης
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού σας,
προσφέροντας µέσα από καινοτόµα εργαλεία και
υπηρεσίες µία ολοκληρωµένη εκπαιδευτική πρόταση.

E-Learning
• Ευελιξία στον αριθµό των συµµετεχόντων
• Ευελιξία στον χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης
• ∆υνατότητα πρόσβασης από όλα τα ηλεκτρονικά µέσα
• Μεγάλο εύρος e-books
• Tests αυτό-αξιολόγησης & ολοκλήρωσης των
ενοτήτων
• ∆υνατότητα αναλυτικών report για την πρόοδο των
συµµετεχόντων
• Οικονοµικός τρόπος εκπαίδευσης µεγάλου αριθµού
συµµετεχόντων

Στηρίζουµε την επιχείρησή σας, αναπτύσσοντας τους
ανθρώπους σας κι ευθυγραµµίζοντας τους προσωπικούς
τους στόχους, µε τους στόχους του οργανισµού σας.
Tailor Made Προγράµµατα σύµφωνα µε:
• Το σκοπό της εκπαίδευσης
• Τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται
• Το επίπεδο των συµµετεχόντων
• Την κουλτούρα της εταιρίας
• Αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων συνυφασµένα
µε την εργασιακή πραγµατικότητα
Βιωµατική προσέγγιση
• Κερδίζεται το ενδιαφέρον του συµµετέχοντα
• Ενισχύεται η στοχευµένη παρατήρηση από πλευράς
των εισηγητών
• Αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος
Εισηγητές
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της διεθνούς
αγοράς
• Μεγάλη επαγγελµατική εµπειρία
• Μεταδοτικότητα
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Blended Προγράµµατα (αίθουσα & e-Learning)
• Συνδυασµός πλεονεκτηµάτων e-learning µε
workshops αίθουσας
• ∆ίνεται συνέχεια στα προγράµµατα αίθουσας και
αντίστροφα (follow up, knowledge bites)
• Ενίσχυση θεωρητικού υπόβαθρου των προγραµµάτων
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