
 

 

 

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

-Lego Serious Play (LSP)-» 

 

Το KEK Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει το σεμινάριο που έχει κάνει αίσθηση σε όλο τον 
κόσμο με την νέα πρωτοποριακή διαδικασία μάθησης στην οποία εφαρμόζεται η μεθοδολογία Lego,  με τίτλο LEGO 

SERIOUS PLAY. 
Απευθύνεται:Σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την απόδοση του προσωπικού τους, 
Σκοπός, είναι οι συμμετέχοντες  να εμπλουτίσουν μέσω της πρωτότυπης αυτής διαδικασίας τις τεχνικές διδασκαλίας 
τους , καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης  της επιχείρησης  μέσω αυτού του πρωτοποριακού εργαλείου συμμετοχικής 
μάθησης. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το LEGO® SERIOUS PLAY®  (LSP) είναι ένα εργαστήριο, όπου οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτή, δημιουργούν συμβολικά και μεταφορικά μοντέλα με τουβλάκια Lego τα οποία στη συνέχεια 
παρουσιάζουν στους άλλους συμμετέχοντες προκειμένου να απαντήσουν ερωτήματα που έχουν τεθεί. 
Το LSP ως επί το πλείστο χρησιμοποιείται ως μέρος ευρύτερων συμβουλευτικών παρεμβάσεων, δηλαδή,  τα 
εργαστήρια LSP  είναι συχνά συνδυασμένα με άλλες μεθόδους για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. 
 
Το LSP εφευρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας  LEGO, η οποία ήθελε 
να βρει νέους τρόπους για να αναπτύξει τη δική της στρατηγική. Χάρη στη συμβολή του Johann Roos, του Bart Victor 
και - αργότερα - του Robert Rasmussen, το 2002 εγκαινιάστηκε επίσημα το LSP. Αρχικά αποτελούνταν από δύο 
τυπικές εφαρμογές: Ταυτότητα σε  Πραγματικό Χρόνο και Στρατηγική σε  Πραγματικό Χρόνο. Το 2010 οι βασικές 



 

 

αρχές και η φιλοσοφία του LSP έγιναν ανοικτού κώδικα, και νέες εφαρμογές δημιουργήθηκαν, όπως η URL - 
Απαιτήσεις χρήστη με LEGO. 
Η κεντρική διαδικασία LSP βασίζεται σε τέσσερα βασικά βήματα: 

- Ο συντονιστής θέτει μια πρόκληση. 
- Οι συμμετέχοντες χτίσουν τις απαντήσεις τους χρησιμοποιώντας τουβλάκια LEGO. 
- Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις απαντήσεις τους με άλλους συμμετέχοντες. 
- Οι συμμετέχοντες προβληματίζονται σχετικά με το τι έχουν δει και ακούσει. 

 
Το κόστος του προγράμματος είναι 90€  ανά συμμετοχή. 
 
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Χρόνος Διεξαγωγής 8 διδακτικές ώρες  Σάββατο 19/3   από 09:00μ.μ έως 16:00μ.μ 
 
Εισηγητής  
Ο Δρ Μιχάλης Καθαράκης είναι διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 2001, 
από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Από το 2012 διατελεί μέλος του συμβουλίου 
διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα 
Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. 
Υπήρξε συντονιστής στο πιλοτικό εργαστήριο S-Play τον Ιούλιο του 2014, στο ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης με σκοπό 
την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ για την προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών που βασίστηκε στην εφαρμογή 
LLED (Lego Learning Experience Design), μια ειδική εφαρμογή LSP. 
 
Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 
info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr 
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