
6-7 IουνίουAthens GovJam

Η εκδήλωση

Η Design4Future, μέλος του Global GovJam 
διοργανώνει στις 6-7 Ιουνίου το Athens GovJam.

Ένα διήμερο βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο 
με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με 
τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό δημόσιων 
υπηρεσιών και την ανάπτυξη πρακτικών 
δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα εργαλεία και 
ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης προϊόντων 
και υπηρεσιών (agile development). Οι τομείς 
αυτοί έχουν τεθεί ως προτεραιότητα στην 
κρατική ατζέντα.
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις από επαγγελματίες του τομέα 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και θα εφαρμόσουν άμεσα τη γνώση 
ανασχεδιάζοντας μια δημόσια υπηρεσία της 
επιλογής τους.

www.designfuture.org                                        |                                www.govjam.org                                         |                                     #GGovJam #servicedesign       

Γιατί κάποιος να συμμετάσχει;

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ                ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

      Θα λάβει γνώσεις και θα αναπτύξει 
δεξιότητες σε συγκεκριμένα εργαλεία που θα 
μπορεί στη συνέχεια να μεταφέρει στην εργασία 
του.
      Θα εμπνευστεί για πιθανές αλλαγές στις 
δημόσιες υπηρεσίες.
      Θα κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των 
πολιτών μέσω επιτόπιας έρευνας. 
     Θα μάθει πώς να εντάσσει πιο αποτελεσματικά 
τους χρήστες των υπηρεσιών στη σχεδιαστική 
διαδικασία.
     Θα γνωρίσει τα οφέλη της ανάπτυξης 
πρωτοτύπων και της δοκιμής τους με χρήστες, 
προτού η υπηρεσία υλοποιηθεί.
     Θα μάθει πώς μπορεί να καλλιεργήσει την 
δημιουργική σκέψη τόσο στον ίδιο όσο και στην 
ομάδα του.
     Θα γνωρίσει τα οφέλη εργασίας σε 
διεπιστημονικές ομάδες.

Η Design4Future...

Βάζοντας στο επίκεντρο της σχεδίασης τον 
άνθρωπο συνεργάζεται κυρίως με δημόσιους 
και κοινωνικούς φορείς βοηθώντας τους να 
ανα-σχεδιάσουν τις υπηρεσίες και εσωτερικές 
διαδικασίες τους ώστε να είναι πιο φιλικές προς 
του χρήστες. Για να το πετύχει αυτό εμπλέκει 
ενεργά στη σχεδιαστική διαδικασία τους πολίτες 
και το προσωπικό των οργανισμών. Όραμα της 
εταιρείας είναι να ενσωματώσει την κουλτούρα 
του service design σε δημόσιους και κοινωνικούς 
φορείς.

Η Design4Future βάζει την Ελλάδα στο χάρτη 
των χωρών που χρησιμοποιούν το service 
design για την ανάπτυξη της καινοτομίας στο 
δημόσιο τομέα και τη σχεδίαση πιο φιλικών και 
αποτελεσματικών, δημόσιων υπηρεσιών.

... Ένα δημιουργικό γραφείο που δραστηριο-
ποείται στον τομεα του ανθρωποκεντρικού 
σχεδιασμού υπηρεσιών (service design).

www.design4future.org
http://www.govjam.org/
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Το Global GovJam αποτελεί μία μη κερδο-
σκοπική διοργάνωση αφιερωμένη στην προώ-
θηση του service design και στην εφαρμογή του 
για την επίλυση των πολύπλοκων προκλήσεων 
του δημόσιου φορέα. Ξεκίνησε το 2012 από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας, Έρευνας 
& Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αυστραλιανής 
κυβέρνησης σε συνεργασία με το γραφείο 
στρατηγικού σχεδιασμού Protopartners και το 
γραφείο service design WorkPlayExperience. 
Τον  επόμενο χρόνο κατάφερε να εξαπλωθεί 
σε 20 χώρες! Το GovJam διοργανώνεται εδώ 
και 7 χρόνια. Κάθε χρόνο περισσότερες από 30 
χώρες από 4 ηπείρους λαμβάνουν συμμετοχή. 
Το μοντέλο έχει αποδειχτεί παγκοσμίως ότι 
ενθαρρύνει την καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα.

To Global GovJam

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
https://athensgovjam2018.eventbrite.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ιωάννα Ντάλη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας - Athens Gov-
Jam
hello@design4future.org, 694 6434 408

Βάσια Χριστουλάκη, Υπεύθυνη της 
Design4Future
vasia@design4future.org, 6980 381 361

www.facebook.com/AthensGovJam

twitter.com/AthensGovJam
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Γιατί να συμμετάσχετε ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μοιραστείτε ιδέες, μάθετε και γωρίστε ένα 
νέο μοντέλο εργασίας

Μάθετε από παραδείγματα επιτυχημένων 
πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Ανταλλάξτε φρέσκες ιδέες χτίζοντας ένα δίκτυο 
διεπιστημονικών επαγγελματιών.

Υιοθετείστε ή πάρετε ιδέες από επιτυχημένα 
μοντέλα επιχειρήσεων και φορέων που 
εφαρμόζουν τις αρχές του ανθρωοκεντρικού 
σχεδιασμού.

Χρησιμοποιείστε νέες πρακτικές και πιο έξυπνους 
τρόπους να οργανώνετε τη δουλειά σας.

Μοιραστείτε την επαγγελματική γνώση κι 
εμπειρία σας

Μοιραστείτε τα μοντέλα εργασίας σας και 
κερδίστε εποικοδομητικές παρατηρήσεις από 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Βρείτε νέους δημιουργικούς τρόπους να 
υπερβείτε δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζετε 
στην εργασία σας.

Εφαρμόστε το νέο μοντέλο στον χώρο 
εργασία σας

Χτίστε τη δική σας εργαλειοθήκη και εφαρμόστε 
το μοντέλο του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού 
στον χώρο εργασία σας με την υποστήριξη της  
Design4Future.

Γίνετε μέρος του διεθνούς δικτύου του Ath-
ens/Dundee GovJam Network

Δημιουργείστε σχέσεις με ένα διεθνές δίκτυο 
δημιουργικών μεταρρυθμιστών του δημόσιου 
και ευρύτερου κοινωνικού τομέα.

Γνωρίστε επαγγελματίες που ήδη εφαρμόζουν 
τις πρακτικές του sανθρωποκεντρικύ 
σχεδιασμού. 

https://www.design4future.org/athens-govjam-page

https://www.protopartners.com/
http://www.workplayexperience.com/
https://athensgovjam2018.eventbrite.com
https://www.design4future.org/athens-govjam-page

