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LEGO SERIOUS PLAY Learning for SMEs
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Styczeń 2013 – Grudzień 2014
Strona WWW projektu: www.s-play.eu

W ramach projektu S-PLAY zostaną zaadaptowane innowacyjne metody szkoleniowe do potrzeb małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Wykorzystanie narzędzia LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) sprawia, że uczenie się w miejscu
pracy jest wciągającym i kreatywnym ćwiczeniem, które wzmacnia więzi w grupie oraz jej wewnętrzną komunikację.
Metoda LSP wykorzystuje klocki Lego aby wzmocnić kreatywne myślenie oraz stosowanie przenośni do wzmocnienia
procesów szkoleniowych oraz do rozwiązywania realnym problemów biznesowych. Metoda jest szeroko stosowana
na całym Świecie (społeczności zrzeszone wokół serwisów seriousplaypro.com i strategicplayroom.com liczą
odpowiednio ponad 500 i ponad 350 członków).
W ramach projektu S-PLAY, podejmiemy próbę dostosowania metody Serious Play na potrzeby MŚP. Podejmiemy
dialog z przedstawicielami instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu, trenerami oraz przedsiębiorcami,
aby ustalić w jaki sposób metoda Serious Play może stanowić dla nich wsparcie. W oparciu o uzyskane wyniki
stworzymy treści szkoleniowe warsztatów oraz wytyczne w zakresie ich organizacji, wykorzystujące metodę Serious
Play. Następnie zorganizujemy pilotażowe warsztaty w każdym z reprezentowanych w projekcie krajów celem
zweryfikowania zasadności podejścia. Najważniejsze aspekty związane z organizacją warsztatów oraz wykorzystaniem
metody zostaną zdigitalizowane do postaci interaktywnych narzędzi stanowiących wsparcie dla instytucji
szkoleniowych i twórców treści szkoleniowych. Na zakończenie projektu (grudzień 2014) przedstawimy wyniki
projektu w trakcie konferencji podsumowującej.

Cel projektu
 Zaadaptowanie metody LSP na potrzeby MŚP
 Upowszechnienie i popularyzacja metody LSP wśród organizacji szkoleniowych i trenerów, instytucji
otoczenia biznesu oraz zrzeszeń przedsiębiorców
 Zwiększenie świadomości MŚP w zakresie potrzeb podnoszenia kwalifikacji pracowników i właścicieli
z wykorzystaniem innowacyjnych metod szkolenia (LSP)
Grupy docelowe
 Małe i średnie przedsiębiorstwa (właściciele, pracownicy)
 Instytucje otoczenia biznesu
 Instytucje szkoleniowe i trenerzy
 Partnerzy projektu
 Sieci praktyków LSP
Dlaczego MŚP? Zgodnie z danymi European Commission of Enterprise and Industry, 99% przedsiębiorstw stanowi
sektor MŚP. Jedną z bolączek tego sektora jest relatywnie niska produktywność oraz dynamika rozwoju. Aby wzmocnić
MŚP, należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak: konieczność zmian organizacyjnych, wzmacnianie kreatywności,
innowacyjne myślenie czy też wzmacnianie więzi w zespole. Jedną z metod wsparcia rozwoju MŚP jest pobudzanie
pracowników aby w pełni rozwijali i wykorzystywali swoje umiejętności oraz pomysły.
Dlaczego LEGO® SERIOUS PLAY®?

Dialog z
praktykami
oraz MŚP

Digitalizacja
narzędzi
LSP

Stworzenie
treści
i wytycznych

Pilotażowe
warsztaty

Przyłącz się do nas!
Zapraszamy do współpracy w ramach S-PLAY wszystkie osoby zainteresowane tematyką, m.in. trenerów,
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Zachęcamy do odwiedzenia strony
www.s-play.eu/pl oraz subskrypcji newslettera aby dowiedzieć się więcej nt. metody LSP.

