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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.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συµµετοχής: κ. Ανδρέας Βαρελάς
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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.
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Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού
Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..........................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................
Τηλέφωνο: ....................................................................................... Fax: .............................................................................................
E-mail: ..................................................................................... Website: …….......................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..............................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .....................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ........................................................................................ Δ.Ο.Υ.: ...........................................................................................
Tηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ..........................................................................................
Αποστολή τιµολογίου υπόψη: .................................................................................................................................................................
Πληροφορίες συµµετεχόντων
1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: .............................................
Κόστος συµµετοχής
1 συµµετοχή: 300€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές: 270€ + ΦΠΑ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 240€ + ΦΠΑ έκαστη.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Tο σεµινάριο επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής, το σύνολο του κόστους συµµετοχής.
Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου Supply Chain, Sales & Customer Institute.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR 3601107100000071047017042
ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 2201401460146002320014886
Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. H απόδειξη πληρωµής χρειάζεται
να αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία “ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ”
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της αγοράς πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στο info@scisce.eu.
- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των συµµετοχών µέχρι και δύο ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του έργου, το Supply Chain, Sales & Customer Institute
τιµολογεί το 100% της αµοιβής που αντιστοιχεί στις ακυρωµένες συµµετοχές και το αφαιρεί από µελλοντική συµµετοχή της εταιρείας / ιδιώτη σε µελλοντικό
σεµινάριο / συνέδριο του Supply Chain, Sales & Customer Institute.
- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των συµµετοχών µία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή του έργου ή σε περίπτωση µη εµφάνισης κατά τη διεξαγωγή του
έργου, το Supply Chain, Sales & Customer Institute τιµολογεί κανονικά τη συνολική αµοιβή και η εταιρεία / ο ιδιώτης την εξοφλεί στο 100% χωρίς συµψηφισµό
σε µελλοντικό σεµινάριο / συνέδριο.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Σας ενηµερώνουµε ότι στη βάση δεδοµένων µας διατηρούµε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία µε σκοπό να σας εξυπηρετήσουµε και να σας ενηµερώνουµε για παρόµοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε
επιλέξει να συµµετέχετε (σεµινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας δηλώνουµε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουµε, δηµοσιοποιήσουµε, ανταλλάξουµε και γενικά να χρησιµοποιήσουµε για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό, τα προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόµενης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης µας λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία µας -πχ έλεγχος
ΛΑΕΚ- είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε τα απαραίτητα -και µόνο- στοιχεία που θα µας ζητηθούν από την αρµόδια αρχή. Δεσµευόµαστε ότι θα προστατεύουµε τα στοιχεία σας, από κάθε ανεξουσιοδότητη
πρόσβαση και ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά µόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόµο. Τέλος δεσµευόµαστε ότι θα διεκπεραιώσουµε µέσα στα νόµιµα πλαίσια κάθε
αίτηµά σας για πρόσβασή σας, διόρθωση, διαγραφή δεδοµένων σας από τη βάση µας, καθώς και οποιοδήποτε αίτηµα βάσει των δικαιωµάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι προσβάσιµα από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασµό της, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συµφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων που έχουµε καταρτίσει µαζί τους.
• Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων στη βάση µας προβλέπεται µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Πέραν του χρονικού αυτού διαστήµατος,
τα δεδοµένα σας θα διαγράφονται µε ασφαλή τρόπο.

Υπογραφή

Όνοµα υπογράφοντος

Ηµεροµηνία

