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Το S-PLAY προσαρμόζει μια πρωτοποριακή διαδικασία μάθησης στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ). Η διαδικασία της μάθησης στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι μια συμμετοχική και δημιουργική άσκηση
που αναπτύσσει την ομαδικότητα και την επικοινωνία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν εφαρμόζεται η μεθοδολογία
LEGO ® SERIOUS PLAY ® (LSP).
Η μέθοδος LSP καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη χρησιμοποιώντας τουβλάκια Lego. Η μέθοδος έχει επαγγελματίες σε
όλο τον κόσμο (δείτε τη διαδικτυακή κοινότητα SERIOUSPLAYpro.com που αριθμεί 500 και πλέον μέλη καθώς και το
φόρουμ strategicplayroom.com με 350 και πλέον μέλη).
Το Έργο S-PLAY επιδιώκει να φέρει τη μέθοδο LSP στις ΜΜΕ. Θα επικοινωνήσουμε με επαγγελματίες του χώρου, με
εκπαιδευτές, με οργανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων και με ΜΜΕ ώστε να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η
μέθοδος LSP μπορεί να τους βοηθήσει. Με βάση αυτή την έρευνα, θα σχεδιάσουμε το περιεχόμενο των εργαστηρίων
και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές ειδικών ενοτήτων LSP προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Στη συνέχεια, θα δοκιμάσουμε πιλοτικά αυτές τις ενότητες σε κάθε μία από τις πέντε χώρες-εταίρους του Έργου. Τέλος,
θα ψηφιοποιήσουμε την τελική έκδοση των εργαστηρίων παρέχοντας έτσι ένα δυναμικό εργαλείο για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) μελλοντικών σχεδιαστών εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, το Δεκέμβριο
του 2014 θα κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα του Έργου σε ένα τελικό συνέδριο.
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Στόχοι
Η προσαρμογή της μεθόδου LSP στις ανάγκες των ΜΜΕ
Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η διάδοση της μεθόδου LSP μεταξύ των οργανισμών επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οργανισμών στήριξης των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων, κλπ.
 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ για την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού μέσω καινοτόμων και ελκυστικών προσεγγίσεων (LSP)




Δικαιούχοι
 ΜΜΕ (ιδιοκτήτες, προσωπικό)
 Οργανισμοί στήριξης των επιχειρήσεων
 Κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης
 Εταίροι του Έργου
 LSP κοινότητες πρακτικής
Γιατί οι ΜΜΕ; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, το 99% του συνόλου των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Υποφέρουν όμως από χαμηλή παραγωγικότητα και ανάπτυξη. Οι
ΜΜΕ πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με θέματα όπως: οργανωτικές αλλαγές, δημιουργικότητα, καινοτομία,
ομαδικότητα, κλπ. Ένας τρόπος για την ενίσχυση της απόδοσης των ΜΜΕ είναι η ενθάρρυνση όλων των εργαζόμενων
να συνεισφέρουν πλήρως τις ικανότητες και τις ιδέες τους.
Γιατί η LEGO ® SERIOUS ® PLAY; Η LEGO ® SERIOUS PLAY ® είναι μια καινοτόμος και συμμετοχική μέθοδος
κατάρτισης που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, την οικοδόμηση της ομάδας και την
επικοινωνία.
Ελάτε μαζί μας!
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές ΕΕΚ, διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών στήριξης των
επιχειρήσεων να έρθουν μαζί μας στο Έργο S-PLAY. Μοιραστείτε την εμπειρία σας μαζί μας και εμείς θα σας κρατάμε
ενήμερους σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματά μας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.splay.eu και εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας και να μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή της μεθόδου LSP
στις ΜΜΕ.

