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The Great Resignation 
4.4 Million U.S. Employees quit 

in September 2021  



Response’s Milestones 

1996 
2017 2020 2022 

Establishment 
Virtual Instructor 

Led Training 

VILT 

Microlearning 

Platform 
Social Learning 

Platform 

2010 



How to Improve Employee  
Adoption, Engagement and Retention 
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Foster Collaborative 

Learning.  
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Deliver Personalized 

Learning.  

Rethink Employee 

Experience 

Focus on the Moment 

of Need 

Provide Easy Access 

to Learning 

Move with Speed and 

Agility 

Source                             January 2022  



L&D dramatically changes 

WF Office 

Hybrid 

Workforce 

Synchronous  Asynchronous  

WF 

Anywhere 

Blended 

Learning 

1. 

 Interaction,  practical 

2. 

On demand,  short 

3. 

Engaging, reformative 

4. 

Collaborative, influential 



Blended Learning Path 

01 02 03 04 05 

Welcome Call & 

Prework 

Core Training 
Implementation 

Activities & Personal 

Development Plan 
Follow-up Training 

 

Reinforcement Report  

& Self Assessment 

Before/After Training 

Microlearning Response Reinforcement   

https://responsereinforcement.gr/my-courses/
https://responsereinforcement.gr/my-courses/
https://responsereinforcement.gr/my-courses/


Response Social Learning Platform 
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Mobile friendly  e-platform 

• Προφίλ 

• Δικτύωση 

• Επανάληψη  
• Εργασίες 

• Ανταμοιβή 



Σχόλια από Πελάτη & εισηγητή 
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Μάρα Αρετάκη, WIND 

 

 Κώστας Στεφανίδης, WIND 

“Η δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας πριν την έναρξη της 

classroom ενότητας, δημιούργησε θετικές προσδοκίες και 
προετοίμασε τους συμμετέχοντες για το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, με αποτέλεσμα ο χρόνος εντός της αίθουσας 

να είναι αποδοτικότερος. “ 

“Mε σχεδιασμό φιλικό, ευχάριστο μου έδωσε την ευκαιρία 

να ασχοληθώ σε χρόνο της επιλογής μου, χωρίς παρεμβολές 

με κάθε θεματική ενότητα και να παραλληλίσω την 

πληροφορία, με τις προσωπικές μου εμπειρίες. “ 

“Έξυπνος σχεδιασμός πλατφόρμας. Διαχωρισμός 

Θεματικών Ενοτήτων με σχετικό υλικό, χρήση έξυπνης 

εικονογράφησης και ευχάριστα quizzes που βοήθησαν 

πολύ στην κατανόηση των εκπαιδευτικών περιεχομένων.“ 

“Προεργασία του υλικού εκπαίδευσης με μια γρήγορη 

ανάγνωση και εν συνεχεία πραγματοποίηση διάφορων 

Τεστ & Quiz. Με τα παραπάνω μπόρεσε η ομάδα να έχει 
μια, έτσι ώστε βαθύτερη γνώση του Training πριν αυτό καν 

αρχίσει να το κάνει ακόμη πιο δια δραστικό.“ 

“Διαθέσιμο σημαντικό υλικό στην πλατφόρμα, στο οποίο 

μπορούσες να ανατρέξεις οποιαδήποτε στιγμή ή να το 

εκτυπώσεις για να το έχεις hard copy.“ 

“Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της ομάδας μέσω της 

πλατφόρμας. Με αυτήν την δυνατότητα υπήρχε μια Direct 

επικοινωνία και ευχάριστη ανταλλαγή απόψεων, quotes 

pictures , φωτογραφιών και χρήσιμων γενικότερα 

αναρτήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην επικοινωνία της 

ομάδας σχετικά με το 

training και απομακρυσμένα.“ 

“Στόχος κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η διακράτηση της γνώσης και 
υιοθέτηση/εφαρμογή αυτών που διδάσκονται. Μέσα από το συγκεκριμένο Εργαλείο 

περνάνε τα βασικά μηνύματα  με συνέπεια και συνέχεια (πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά τη λήξη του βασικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος). Εμπλουτίζεται η 

Εκπαιδευτική Εμπειρία με την εφαρμογή ενός Υβριδικού Μοντέλου που συνδυάζει 
πολλά Εκπαιδευτικά Touch Points!" 

Παναγιώτης Κυζιρίδης, Facilitator  



The Great       Retention 
Learning for a Hybrid workforce 

Αγγελίνα Μιχαηλίδου, a.michaelidis@response.gr  
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(Resignation)   

mailto:a.michaelidis@response.gr
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Thank you! 

 

Social Media 

Follow us 


