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Εργαστήριο LEGO® Serious Play®

Διοργάνωση:

Υλοποίηση:

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο κλάδος της διαχείρισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας για να αναπτυχθεί στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον οφείλει να υπακούσει στην ανάγκη
για ανάπτυξη και συµµόρφωση σε νέες νοµικές
υποχρεώσεις και τεχνολογικές καινοτοµίες. Έχει
όµως την ικανότητά να δηµιουργεί και να
αξιοποιεί αποτελεσµατικές οµάδες, δίκτυα
οµάδων και εικονικές οµάδες?
Παρά την αναγνωρισµένη ανάγκη γιά
δηµιουργία αποτελεσµατικών οµάδων, στις
περισσότερες επιχειρήσεις η προσπάθεια αυτή
συναντά καθηµερινά εµπόδια σε ανθρώπους, σε
διαδικασίες και στην κουλτούρα, οδηγώντας σε
µειωµένη παραγωγικότητα, σε έλλειψη
συναισθηµατικής επένδυσης στην εργασία και
χαµηλή ικανοποίηση από την εργασία.
Πώς µπορούµε να µοχλεύσουµε το δυναµικό
των εργαζοµένων και των συνεργατών, πώς
µπορούµε να καταλήξουµε σε χρήσιµα
συµπεράσµατα και πρακτικές λύσεις µέσα από
µία πρωτότυπη, αποτελεσµατική και ιδιαίτερα
διασκεδαστική µεθοδολογία?

Στα εργαστήρια LEGO® Serious Play® οι
συµµετέχοντες, δουλεύοντας σε οµάδες
και χρησιµοποιώντας τουβλάκια LEGO,
µετατρέπουν τις ιδέες τους σε
συγκεκριµένες κατασκευές, δίνουν τρισδιάστατη απεικόνιση στα επαγγελµατικά
προβλήµατα και στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν, προτείνουν ιδέες και τις συζητούν µε την
οµάδα.
Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει την εγγενή και πηγαία
δηµιουργικότητα, που δυστυχώς οι περισσότεροι ενήλικες δεν
θυµόµαστε ότι την διαθέτουµε, φωτίζει οπτικές γωνίες, που µε
συµβατικούς τρόπους προσέγγισης ήταν έως τότε απαρατήρητες
και βοηθάει µε µοναδικό τρόπο τους ανθρώπους και τις οµάδες
να σκεφτούν µε πνεύµα οµαδικότητας, συνεργασίας και
εµπιστοσύνης, στην κατάθεση ιδεών και στην λήψη αποφάσεων.
Η µεθοδολογία LSP έχει χρησιµοποιηθεί από εταιρείες όπως η
Google, η Νokia και στις περισσότερες από τις εταιρείες του
Fortune 500 και έχει ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα Executive
MBA του Harvard και στο πρόγραµµα ΜΒΑ του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Τα αποτελέσµατα της µεθόδου LSP είναι θεαµατικά, κυρίως για
την δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος εργασίας, την επίλυση
επαγγελµατικών προβληµάτων, την εξάλειψη ισχυρών
διαφωνιών και συγκρούσεων, την αύξηση της αποδοτικότητας
των συναντήσεων και των έργων, την βελτίωση της διαδικασίας
στην λήψη των αποφάσεων και στην διαπραγµάτευση.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Χαρτογράφηση των βασικών χαρακτηριστικών της
αποτελεσµατικής οµάδας
Αναγνώριση του ρόλου του επικεφαλής της οµάδας
Διερεύνηση των συνθηκών που ευνοούν την δηµιουργία
αποτελεσµατικών οµάδων
Διάγνωση των οργανωτικών ελλειµάτων που φρενάρουν τη δική
σας οµάδα
Εξερεύνηση καθηµερινών, υλοποιήσιµων πρακτικών που θα
κάνουν την διαφορά στην οµάδα σας
Ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών από διαφορετικά εργασιακά
περιβάλλοντα
Δηµιουργία ουσιαστικού υποστηρικτικού δικτύου µεταξύ των
συµµετεχόντων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
To εργαστήριο
απευθύνεται σε
επικεφαλής οµάδων,
προϊσταµένους τµηµάτων
και γενικά σε όποιους
έχουν υπό την ευθύνη τους
οµάδα εργαζοµένων.

Συντονιστής:

Στέφανος Αζαριάδης, Certified LEGO Serious Play Facilitator
Ο Στέφανος Αζαριάδης έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το
πανεπιστήµιο Bocconi. Έχει εκπαιδευτεί από το Torrance Centre for Creativity and Talent Development στη µέτρηση
της δηµιουργικότητας και το σχεδιασµό δραστηριοτήτων για την καλλιέργειά της, ενώ είναι και µέλος της διεθνούς
κοινότητας playfutures.net (συνεργασία του ΜΙΤ µε το The LEGO Foundation) που στόχο έχει τη διάδοση της
φιλοσοφίας Learning through Play. Έχει πιστοποιηθεί ως LEGO Serious Play facilitator και διαθέτει εκτενή εµπειρία
στην υποστήριξη οµάδων και ατόµων σε εταιρικά περιβάλλοντα. Σχεδιάζει παιχνίδια προσοµοίωσης και µοναδικά
βιωµατικά εργαστήρια µε τουβλάκια LEGO για µικρούς και µεγάλους. Τα εργαστήριά του έχουν τρέξει µε µεγάλη
επιτυχία σε πολλές µεγάλες επιχειρήσεις, σχολεία και ερευνητικούς φορείς. Είναι ο Chief Facilitator της Icon Platforms, behaviour analyst και consultant.

