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  Όνομα Δράσης: 

Corporate Bonding 
“Εταιρική Συνεργασία” 

 

Διάρκεια Δράσης: 

Ημερήσια Δράση με παράλληλη διαδικτυακή εργασία 
 

Εκπαιδευτής  Σταμάτης Κουσβελάρης  

Αναλυτικό πρόγραμμα Θα δοθούν οδηγίες 

Τηλέφωνο: +30 6972 666428 

e-mail skousvelaris@outlook.com 

 

Περιγραφή Δράσης: 

• Υπαίθρια δραστηριότητα σε φυσικό περιβάλλον με trekking,  ορειβασία και ταυτόχρονη εκπαίδευση 
των συμμετεχόντων. 

• Συλλογική δράση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility 
CoSoRe) 

• Περιλαμβάνεται δραστηριότητα σε εξωτερικό περιβάλλον από έμπειρο συνοδό - εκπαιδευτή.  

• Επικοινωνία και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ συναδέλφων οι οποίοι βιώνουν κοινές εμπειρίες σε 
ιδιαίτερες συνθήκες. 

• Βιωματική εκπαίδευση μέσω συζητήσεων (αφηγήσεων) και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες.  

• Μέσω νέων συναισθημάτων, εμπειριών και διεργασιών θα προκύψει παραγωγική κουλτούρα για 
τους συμμετέχοντες που οδηγεί σε ηγετικές ικανότητες. 

• Οι γνώσεις και εμπειρίες θα χρησιμεύσουν στην καθημερινότητα αλλά και επαγγελματική ανάπτυξη 
των συμμετεχόντων. 

 
Δραστηριότητες  Ποσοστό δράσης  

1.Σωματική - Trekking 50% 

2. Κοινωνική - Θεματική Ενότητα περιοχής δράσης (Action 
Planning)  

20% 

3. Πνευματική -  υλικό που θα σταλεί ηλεκτρονικά 30% 

 
Το υλικό που θα δοθεί: 
1. Chapter - Life Changing 
2. Chapter - Strengths Questionnaire

mailto:skousvelaris@outlook.com
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Απευθύνεται σε: 

• Εταιρείες που επιθυμούν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων αλλά την 
προστασία της υγεία και ευημερίας αυτών. 

• Συνέταιροι με σκοπό την σύσφιξη και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους. 
• Την συνάντηση με πελάτες ή προμηθευτές σε εξωτερικό περιβάλλον και σε συνθήκες εκτός 

εργασίας με σκοπό την σύνδεση σε προσωπικό επίπεδο.  
• Όποιον ενδιαφέρεσαι για την  κάλυψη των αναγκών στης επιχείρησης του στα πλαίσια της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

Στόχοι Προγράμματος 

Μέσω της βιωματικής μάθησης, μια ομάδα μπορεί να εμβαθύνει τους δεσμούς της, να ενισχύσει την 
ικανότητα λήψης αποφάσεών τους και να προετοιμαστεί κατάλληλα σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο 
κόσμο. 
Με την ολοκλήρωση της δράσης οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει (κατανοήσει) τις παρακάτω 
δεξιότητες :  
• Ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας 
• Βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων 
• Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων 
• Βελτίωση αυτογνωσίας 
• Προαγωγή της δημιουργικότητας  
• Συμμετοχή σε ομαδική προσπάθεια  
• Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα 

 
Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες σε 
βασικό επίπεδο σχετικά με την επίλυση προβλημάτων κριτική εκτίμηση και αυτοβελτίωση .  

1. Με την σωματική δραστηριότητα θα έχουμε μια προγραμματισμένη και στοχευμένη προσπάθεια 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας. 

2. Μέσω της ενσωμάτωσης της κοινωνικής δραστηριότητας στην άσκηση προσφέρονται ψυχικά και 
σωματικά οφέλη.  

3. Η σημαντικότητα από την ενσωμάτωση της πνευματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα 
συμβάλλει με πολλαπλάσια οφέλη σε σχέση με τον επενδυόμενο χρόνο .  

 

Χρονοδιάγραμμά δράσεων 

Σωματική δραστηριότητα :  
Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες - μέλη του  HOAC - Hellas 
Outdoor & Adventure Coaching, προκειμένου να οργανωθούν Εκδρομικές - Περιηγητικές Εξορμήσεις 
μιας ή περισσοτέρων ημερών, στα πλαίσια μιας Ομαδικής Δραστηριότητας και εκπαίδευσης στην φύση.   
Ανεξάρτητα του προορισμού και των ημερών της δράσης που θα επιλεχθεί, θα διενεργούνται οι 
κατωτέρω δραστηριότητες με επιμέλεια και προσωπική επίβλεψη του Οργανωτή σε συνεργασία με τον 
Οδηγό – Εκπαιδευτή. 
 
Απαραίτητος Εξοπλισμός για τις Εκδρομές 

1. Ορειβατικά μποτάκια ή Αθλητικά παπούτσια με καλή πρόσφυση (υποχρεωτικά) 
2. Μπατόν πεζοπορίας (προαιρετικά) 
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3. Ρούχα κατάλληλα για την εποχή. Αδιάβροχο (απαραιτήτως πάντα), κάλτσες και εφεδρικά ρούχα 
(απαραιτήτως)  

4. Σακίδιο πλάτης για τα προσωπικά σας αντικείμενα 
5. Νερό 1 - 1,5 lit. 
6. Σνακ όπως : σάντουιτς, σοκολάτες, μπάρες δημητριακών, φρούτα κλπ.  

 
Κοινωνική δραστηριότητα  
Ξενάγηση στην επιλεγείσα περιοχή (Ιστορία, Μνημεία, παραδόσεις, τοπικά προϊόντα) .  
Μετακίνηση αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων και της επιλογής του προορισμού  (μετακίνηση 
με ίδια μέσα ή με λεωφορείο) κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες.  
 
Πνευματική δραστηριότητα  
Αυτοπροσδιορισμός ικανοτήτων μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Signature Strengths, Self-Rating) 
 

Ενδεικτική δράση: 
 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ – Αγ. Κωσταντίνος – Ρέμα Ορλιάς – Καταφύγιο Κορομηλιάς  
 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη με προορισμό το ΔΙΟΝ Πιερίας .   
Άφιξη στο ΔΙΟΝ μετά από 1 ώρα περίπου . Με το λεωφορείο θα προωθηθούμε οδικώς μέχρι το Εκκλησάκι 
Κωνσταντίνου & Ελένης  (περίπου 20 λεπτά).   

Θα κινηθούμε στη ανατολική πλευρά του Ολύμπου 
ξεκινώντας από υψόμετρο περίπου 280 μέτρων.  
Θα πεζοπορήσουμε μέσα σε καταπράσινη φύση και μετά 
από 1,5 ώρα περίπου ήπιας ανάβασης, θα φτάσουμε σε 
υψόμετρο 550 μ. στον περίφημο καταρράκτη του 
Κόκκινου Βράχου ύψους 25 μ. 
Στη συνέχεια, ακολουθούμε το ανηφορικό μονοπάτι για 
1,5 ώρα περίπου μέσα σε πυκνό δάσος, που μας οδηγεί 
στο Καταφύγιο Κορομηλιά σε υψόμετρο 1000 μέτρα .  
Εκεί, θα παραμείνουμε για 1-2 ώρες, απολαμβάνοντας τη 
ζεστή ατμόσφαιρα του καταφυγίου.  
Για την επιστροφή θα ακολουθήσουμε το παλιό μονοπάτι 
"Ράχη Κορομηλιάς", που θα μας οδηγήσει  πίσω στον Άγιο 
Κωνσταντίνο. 
Η διαδρομή είναι μετρίου βαθμού δυσκολίας και 
απευθύνεται σε άτομα με ικανοποιητική φυσική 
κατάσταση. 
 

Συγκεκριμένα: 

• Συνολικό μήκος διαδρομής: 10 χιλ. (κυκλική)  

• Υψομετρική ανάβαση: 750 μ.  

• Συνολικός χρόνος πεζοπορίας: 5 ώρες 

• Βαθμός δυσκολίας διαδρομής: 2 (κλίμακα 1 - 5, ικανοποιητική φυσική κατάσταση) 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μέτρια φυσική κατάσταση και να μην έχουν 
προβλήματα υγείας. 
 
Με την λήξη του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 


