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ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ

Το παρόν ζγγραφο αποτελεί μζροσ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ FIERE που εκπονείται ςτα
πλαίςια του 3ου Ρακζτου Εργαςίασ του προγράμματοσ: «Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ
δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ», και ζχει ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ
που εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ και Εγχειρίδια FIERE.
Ο ςτόχοσ του δεν είναι να προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ αναςκόπθςθ ςε κζματα
δθμιουργικότθτασ, καινοτομίασ. Αντίκετα προορίηεται να ειςάγει και να προκαλζςει ςυηθτιςεισ
κατά τθ διάρκεια μιασ ςειράσ Ριλοτικϊν Σεμιναρίων/εργαςτθρίων Κατάρτιςθσ που πρόκειται να
οργανωκοφν και να υλοποιθκοφν, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ FIERE, ςτισ διάφορεσ
περιφζρειεσ εταίρουσ ςε Λταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λρλανδία, Λςλανδία και Ρορτογαλία.
Για να προετοιμαςτεί θ Εκπαιδευτικι Ενότθτα Νο1 : «Δθμιουργικότθτα και Καινοτομία»
χρθςιμοποιικθκε μια μεγάλθ ποικιλία από πθγζσ και δθμοςιευμζνα ζργα. Κα κζλαμε να
ευχαριςτιςουμε για το υλικό το οποίο πρόςφεραν οι ςυνεργάτεσ του ζργου FIERE μζςω των
ςχολίων που διατυπϊκθκαν ςε προςωπικζσ ανταλλαγζσ και ςυηθτιςεισ κατά τισ ςυναντιςεισ των
εταίρων.

Κακθγθτισ Λωςιφ Χαςςίδ
AllWeb S.A. (Ελλάδα)

Νοζμβριοσ 2015
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1. Ειςαγωγι
Το πρόγραμμα FIERE (Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ) ζχει
ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει τοπικζσ κοινότθτεσ και περιφερειακζσ οικονομίεσ εςτιάηοντασ
ςυγκεκριμζνα ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων που κα επιτρζψουν τουσ εργαηομζνουσ ςε οργανιςμοφσ
να διαμορφϊςουν μια πιο επιχειρθματικι και καινοτόμο ςυμπεριφορά ςτο εργαςιακό τουσ
περιβάλλον. Θ καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα εντοπίηεται ςτθν «κοινι περιοχι» μεταξφ
επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ κακϊσ αναγνωρίηει τθν αναγκαιότθτα για μετάδοςθ
δεξιοτιτων που αφοροφν τθν καινοτομία, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργικότθτα, προσ τουσ
αρμόδιουσ χάραξθσ πολιτικισ, διευκυντζσ, διαχειριςτζσ, υπεφκυνουσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ,
αρμόδιουσ θγεςίασ και ανάπτυξθσ κοινοτιτων, ιδρυτζσ κοινοτικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων,
κακϊσ και οργανωτζσ/διευκυντζσ τοπικϊν κοινοτικϊν μονάδων.
Οι Εταίροι του FIERE είναι ςτθν ουςία 7 οργανιςμοί εταίροι: το Συμβοφλιο τθσ Κομθτείασ
Tipperary και το Εκπαιδευτικό Κζντρο Τεχνολογίασ Waterford από τθν Λρλανδία, AllWeb Solutions
– μια θγετικι εταιρία για τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν Ελλάδα,
CESIE – ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ μθ κυβερνθτικόσ ανεξάρτθτοσ Οργανιςμόσ από τθν Λταλία, ο
Εμπορικόσ και Βιομθχανικόσ Σφλλογοσ Barcelos από τθν Ρορτογαλία, Einurd ehf – μια
ςυμβουλευτικι εταιρία από τθν Λςλανδία, το Εκπαιδευτικό Κζντρο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο
Ρανεπιςτιμιο Εκνικισ και Ραγκόςμιασ Οικονομίασ από τθν Βουλγαρία. Οι εταίροι
ςυγκεντρϊνονται ςε μια ιδζα ϊςτε να ςχεδιάςουν και να εφαρμόςουν ζνα πρόγραμμα
κατάρτιςθσ ςε κάκε μια από τισ περιφζρειεσ εταίρουσ FIERE ϊςτε να παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ
εργαηομζνουσ μζςα από τθν επζκταςθ των δυναμικϊν, δυνατοτιτων και ικανοτιτων για να
αναπτφξουν ςυμπεριφορά επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και καινοτομίασ.

1.1. Οι ςτόχοι που διζπουν τισ ενότθτεσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, θ ςχζςθ τουσ με
το πρόγραμμα FIERE και οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ απευκφνεται
Επεξεργάηοντασ το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του 3ου Ρακζτου Εργαςίασ (ΡΕ) FIERE:
«Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ», το
πρόγραμμα ςυνεργαςίασ FIERE επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ (ΡΚ)
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ το οποίο ορίηεται από τισ απαιτιςεισ των περιφερειακϊν
οργανιςμϊν ςε δεξιότθτεσ. Ενϊ, ταυτόχρονα, δεν παραλείπει και τα κζματα λειτουργίασ που
ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του περιφερειακοφ προγράμματοσ κατάρτιςθσ (όπωσ είναι θ
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ανάπτυξθ ενόσ δικτφου ςυμβοφλων/ διοργανωτϊν που κα υποςτθρίηουν τουσ μακθτευομζνουσ
τθσ περιφερειακισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων). Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ δεν περιορίηεται μόνο ςτο 3ο Ρακζτο Εργαςίασ (ΡΕ3). Χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα
από το 2ο Ρακζτο Εργαςίασ (ΡΕ2) «Ανάλυςθ των Αναγκϊν Χριςτθ» κακϊσ και από το 4ο Ρακζτο
Εργαςίασ (ΡΕ4) «Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων» και τελικά κα ςυμπεριλάβει και τθν ανατροφοδότθςθ
από το 5ο Ρακζτο Εργαςίασ ΡΕ5) «Ριλοτικζσ Δράςεισ» για τθν τελειοποίθςθ των ανεπτυγμζνων
εκπαιδευτικϊν προϊόντων.

Το πρόγραμμα εργαςίασ για το ΡΕ3 ςτθρίηεται ςτα αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ αναγκϊν που
οι

περιφερειακοί

οργανιςμοί

ανζλαβαν

ςχετικά

με

τθν

πρόβλεψθ

για

καινοτόμο

επιχειρθματικότθτα. Επίςθσ, υποςτθρίηεται από τισ μελζτεσ περιπτϊςεων, όπωσ αυτζσ
επεξεργάηονται από κάκε ζνα εταίρο προγράμματοσ για να υποςτθρίξουν τθν ανταλλαγι καλϊν
πρακτικϊν για το πϊσ διάφοροι περιφερειακοί οργανιςμοί ςτισ χϊρεσ εταίρουσ ζχουν εφαρμόςει
επιτυχϊσ καινοτόμεσ επιχειρθςιακζσ προςεγγίςεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που
παρουςιάηονται ςτθν εκάςτοτε περιφζρεια. Το ΡΕ3 ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ενδεικτικϊν
προδιαγραφϊν για μια ςειρά μακθμάτων ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων για τισ δεξιότθτεσ
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ.

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ No. 1
Δθμιουργικότθτα & Καινοτομία

5

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

Αυτι θ ςειρά μακθμάτων επζλεξε τισ ακόλουκεσ βαςικζσ μακθςιακζσ ενότθτεσ ϊςτε να
ςυμπεριλθφκοφν ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ FIERE::
o Ενότθτα 1: «Δθμιουργικότθτα και καινοτομία»
o Ενότθτα 2: «Αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα: τρόποι αναγνϊριςθσ και
ικανοποίθςθσ αναγκϊν των πελατϊν / πολιτϊν»
o Ενότθτα 3: «Ηγετικι ικανότθτα και ευελιξία ενιςχφουν τθν καινοτομία και τθν άμεςθ
εξυπθρζτθςθ ςτθν δθμόςιο και εκελοντικό τομζα»
Το περιεχόμενο του πακζτου που ορίηουν οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ χρθςιμοποιείται τελικά ςτθν
ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εγχειριδίων που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτζσ/ μζντορεσ/ ςφμβουλοι
και οι ενιλικεσ μακθτζσ– λ.χ. Εγχειρίδιο Ειςθγθτϊν και Εγχειρίδιο Μακθτϊν. Τα εγχειρίδια
παρζχουν εκπαιδευτικό υλικό που επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ
ζννοιεσ τθσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ. Επιπροςκζτωσ – και ίςωσ το ςθμαντικότερο ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ενθλίκων ςε ζνα περιφερειακό πλαίςιο –
τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια παρζχουν τθν υποςτιριξθ εκείνθ που πικανόν χρειάηονται οι
περιφζρειεσ ϊςτε να βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να εφαρμόςουν τισ αποκτθκείςεσ
δεξιότθτεσ.

1.2. Μακθςιακοί ςτόχοι του προγράμματοσ κατάρτιςθσ
Αφοφ κα ζχουν ολοκλθρϊςει τθν ςειρά μακθμάτων κατάρτιςθσ, διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με το
πρόγραμμα FIERE, ςυμπεριλαμβανομζνων των Ενοτιτων 1, 2 & 3, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε
κζςθ να:
1. Ορίηουν τισ ζννοιεσ: δθμιουργικότθτα και καινοτομία, αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα,
θγεςία και ευελιξία, κακϊσ επίςθσ και τον ρόλο τουσ για ζναν οργανιςμό.
2. Αναγνωρίηουν και εξετάηουν τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα από τθ
μια και δθμιουργικότθτα, αναλυτικι ςκζψθ, επινοθτικότθτα, θγεςία, ευελιξία από τθν άλλθ.
3. Επικοινωνοφν τισ προςωπικζσ τουσ ςκζψεισ πάνω ςτισ ζννοιεσ των: δθμιουργικότθτασ και
καινοτομίασ,

αναλυτικισ

ςκζψθσ

και

επινοθτικότθτασ,

θγεςίασ

και

ευελιξία,

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςθμαςίασ και του ρόλου τουσ ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ.
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4. Εξθγοφν τον ςθμαντικό ρόλο που παίηουν οι δθμιουργικότθτα, καινοτομία, αναλυτικι ςκζψθ,
επινοθτικότθτα, θγεςία και ευελιξία ςτθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχουν οι
οργανιςμοί.
5. Εφαρμόηουν διάφορεσ τεχνικζσ ϊςτε οι δθμιουργικότθτα, καινοτομία, αναλυτικι ςκζψθ,
επινοθτικότθτα, θγεςία και ευελιξία ενόσ οργανιςμοφ να εμπλουτίηονται ςυνεχϊσ.
6. Εξθγοφν πϊσ θ καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα ςε περιφζρειεσ μπορεί να υποςτθριχτεί από
τθν οργανωτικι δθμιουργικότθτα, επινοθτικότθτα και ευελιξία.
7. Αξιολογοφν διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ / ςτάδια επίλυςθσ προβλθμάτων /
είδθ θγεςίασ και να αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ για κάκε ςυνιςτϊςα/ ςτάδιο/
είδοσ ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ.
8. Αξιολογοφν τισ προοπτικζσ για προςωπικι δθμιουργικότθτα / επινοθτικότθτα/ θγετικι
ςυμπεριφορά / ευκαιρία ςτον εκάςτοτε ρόλο τουσ.
9. Αξιολογοφν τον τρόπο ανάπτυξθσ προςωπικισ δθμιουργικότθτασ / επινοθτικότθτασ /
ευελιξίασ ςτον χϊρο εργαςίασ.
10. Αναγνωρίηουν και αναλφουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ςχετίηονται με τθν καινοτομία
και τθν επιχειρθματικότθτα και κακορίηουν τθν επιτυχία ςε επίπεδο οργανιςμοφ και/ι
περιφζρειασ.
11. Σχεδιάηουν καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των
πελατϊν και/ι πολιτϊν.
12. Ρρογραμματίηουν δράςεισ που ςτοχεφουν ειδικά ςτθν ανάπτυξθ των οργανιςμϊν τουσ αλλά
και ςτθν γενικότερθ κοινωνικο-οικονομικι βελτίωςθ των περιφερειϊν τουσ.

1.3. Διαμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων ςτο Σχζδιο Ανάπτυξθσ του
Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ μζςα ςτο ΡΕ3 διαχωρίηεται ςτα
ακόλουκα ςτάδια:


Οριςμόσ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου – ςτόχοι και ενότθτεσ:

Ακολουκϊντασ τα αποτελζςματα που περιλαμβάνουν θ Ζκκεςθ Ζρευνασ για τισ Εκπαιδευτικζσ
Ανάγκεσ και οι επιμζρουσ Εκνικζσ Εκκζςεισ – TNA (ΡΕ2), οι εταίροι εντόπιςαν τθν πιο κατάλλθλθ
προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Αυτι θ επιλογι
περικλείει τόςο κεωρθτικζσ όςο και τεχνικζσ προςεγγίςεισ, κακϊσ επίςθσ τθν λειτουργικότθτα
των υλικϊν ςτο μζλλον μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
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Πςον αφορά τθν διαςάφθςθ των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, αυτι ςυγχρονίηεται με το Σχζδιο
Εφαρμογισ για πιλοτικζσ δράςεισ – εργαςτιρια FIERE ςε χώρεσ εταίρουσ όπωσ αυτά
οργανώνονται από τθν Allweb Solutions S.A. και τα προτεινόμενα εναλλακτικά ςενάρια ςε αυτό
(ΡΕ5). Θ δομι του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου αφινει περικϊρια για ςχετικι ποικιλομορφία
ανάμεςα ςτουσ εταίρουσ του προγράμματοσ αντανακλϊντασ τα αποτελζςματα των Εκνικϊν
Εκκζςεων Ζρευνασ - Training Needs Analyses / ΤΝΑ και τισ αναγνωριςμζνεσ καλζσ πρακτικζσ ςε
εκνικό επίπεδο (WP4).


Ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ εταίρουσ – οι «Εταίροι - Συντονιςτζσ Ενοτιτων», υπεφκυνοι
για τθν ανάπτυξθ των αντίςτοιχων ενοτιτων, όπωσ ζχουν ιδθ αναφερκεί, είναι οι εξισ:


Ενότθτα 1: «Δθμιουργικότθτα και καινοτομία» - AllWeb Solutions S.A. (AllWeb),
Ελλάδα,



Ενότθτα 2: «Αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα λειτουργοφν για τον εντοπιςμό και
ικανοποίθςθ

των

αναγκϊν

των

πελατϊν/πολιτϊν»

-

Εκπαιδευτικό

Κζντρο

Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτο UNWE (IPS), Βουλγαρία


Ενότθτα 3: «Θγεςία και ευελιξία για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και πιο άμεςθσ
εξυπθρζτθςθσ ςτο δθμόςιο και εκελοντικό τομζα» - Εκπαιδευτικό Κζντρο Τεχνολογίασ
Waterford (WIT), Ιρλανδία



Εντοπιςμόσ μεκόδων οργάνωςθσ - υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ – για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
χρθςιμότθτασ, προςαρμοςτικότθτασ και ςυνεχοφσ ανανζωςθσ του εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου, το γενικό πλαίςιο των μεκόδων μετάδοςθσ τθσ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει
τα εξισ:
1. Μακθςιακι προςζγγιςθ – μακιματα κακοδθγοφμενα από εκπαιδευτι και
διαδικτυακά μακιματα,
2. Μεκοδολογία ςτθριηόμενθ ςε παρουςιάςεισ και οπτικοακουςτικά υλικά Τ,
3. Οι μζκοδοι μετάδοςθσ τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να επιτρζπουν κάποιο βακμό
ευελιξίασ μεταξφ των εταίρων ςτθν υλοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ.

Θ εκπαίδευςθ υποςτθρίηεται από Υποςτθρικτικό Υλικό το οποίο ζχει δθμιουργθκεί ειδικά γι αυτό
το ςκοπό και βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ εγχειριδίου. Το Ραράρτθμα 1 κάνει
ςυςτάςεισ για πικανζσ προςεγγίςεισ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ FIERE. Το
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Ραράρτθμα 2 περιζχει διάφορα εργαλεία χριςιμα για τθν μετάδοςθ του πιλοτικοφ
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, μεταξφ αυτϊν είναι πρακτικζσ αςκιςεισ, αςκιςεισ ενίςχυςθσ τθσ
ομάδασ, δραςτθριότθτεσ γνωριμίασ κλπ.
Κακϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ προορίηεται να πάρει πρακτικό χαρακτιρα μετάδοςθσ, οι
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό (χωριςμζνοι ςε ομάδεσ) κα αναλάβουν να αναπτφξουν τισ δικζσ τουσ
μελζτεσ περιπτϊςεων. Αυτζσ κα παρουςιάηουν χριςιμεσ πρακτικζσ που κα απεικονίηουν τον
τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακοί οργανιςμοί ζχουν αξιοποιιςει τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ με τισ
οποίεσ αςχολείται το πρόγραμμα κατάρτιςθσ με ςκοπό να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ
περιφζρειασ και τθν ικανότθτα παροχισ αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα
ζχουν τθν ευκαιρία να ανταποκρικοφν άμεςα εφαρμόηοντασ τισ δεξιότθτεσ καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ που ζχουν αποκτιςει. Το Ραράρτθμα 3 ςτο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο
περιζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία των μελετϊν περιπτϊςεων..


Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν υλικϊν – τα εκπαιδευτικά υλικά πρζπει να είναι περιεκτικά,
ςυμπλθρωματικά και ςυναφι με τισ επιλεγόμενεσ μεκόδουσ μετάδοςθσ τθσ κατάρτιςθσ,
οπότε και να γίνονται ςαφείσ οι ςτόχοι, ο ςκοπόσ και τα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου που ορίηουν οι εταίροι. Επιπλζον, τα εκπαιδευτικά υλικά που κάκε ζνασ από
τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ κα χρθςιμοποιιςει (PPT παρουςιάςεισ, οπτικοακουςτικά
υλικά κλπ) κα προςαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου – εργαςτιρια, ενότθτεσ μακθμάτων, ςυνεδρίεσ κλπ.



Ρροετοιμαςία εργαλείων αξιολόγθςθσ – θ ανάπτυξθ εργαλείων αξιολόγθςθσ είναι
κεμελιϊδθσ κακϊσ εξαςφαλίηει τθν πλθρότθτα του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και
εργαλείων με βάςθ τθν τελικι ανατροφοδότθςθ των χρθςτϊν. Κα χρθςιμοποιθκοφν τρία είδθ
ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ:
1. Για τθν εκ των προτζρων αξιολόγθςθ του επιπζδου των δεξιοτιτων που ζχουν οι
ςυμμετζχοντεσ (Ραράρτθμα 4). Αυτό μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί από τουσ
μακθτευομζνουσ για επιλογι των πιο κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν ενοτιτων,
2. Για εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ αυτό του επιπζδου δεξιοτιτων που οι ςυμμετζχοντεσ
ζχουν αποκτιςει (Ραράρτθμα 5),
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3. Για γενικι αξιολόγθςθ του περιεχομζνου και του τρόπου μετάδοςθσ τθσ ςειράσ
μακθμάτων (Ραράρτθμα 6).


Μετάφραςθ του περιεχομζνου των μακθμάτων κατάρτιςθσ – για τθν τόνωςθ τθσ
χρθςιμότθτασ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και εκπαιδευτικϊν εργαλείων, τα Εγχειρίδια
Ειςθγθτϊν και Μακθτϊν, αρχικά ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κα μεταφραςτοφν ςτθν εκνικι
γλϊςςα κάκε ενόσ από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ (Βουλγαρικά, Ελλθνικά, Λςλανδικά,
Λταλικά και Ρορτογαλικά).

1.4. Η δομι των ενοτιτων κατάρτιςθσ
Οι ενότθτεσ κατάρτιςθσ ζχουν τθν εξισ δομι όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί από τουσ εταίρουσ του
προγράμματοσ:


Η ζννοια των δεξιοτιτων που ςυηθτοφνται ςε κάκε ενότθτα – μια ςφντομθ αναςκόπθςθ
βιβλιογραφίασ ςχετικισ με τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ των δεξιοτιτων, που θ
αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι ενότθτα διδάςκει.



Συςχετιςμόσ αναγνωριςμζνων δεξιοτιτων με περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ – μια
ςφνοψθ των πιο ςθμαντικϊν ποριςμάτων από το ΡΕ2 που κα αιτιολογεί τθν επιλογι
ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι
ενότθτα.



Παραδείγματα καλών πρακτικών – Ρεριλιψεισ δυο/τριϊν μελετϊν περιπτϊςεων, των πιο
ςχετικϊν με τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι ενότθτα και τισ δεξιότθτεσ τισ οποίεσ διδάςκει.



Συμπεράςματα και ςυςτάςεισ – οφζλθ που κα λάβουν οι περιφερειακοί οργανιςμοί με
τθν

ςυμμετοχι

τουσ

ςτθν

υλοποίθςθ

μιασ

ςειράσ

μακθμάτων

κατάρτιςθσ

χρθςιμοποιϊντασ τα υλικά διαμορφωμζνα από το πρόγραμμα FIERE και ςυςτάςεισ για τισ
πιο κατάλλθλεσ μεκόδουσ και προςεγγίςεισ μετάδοςθσ τθσ κατάρτιςθσ, που τελικά κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ «Ριλοτικζσ Δράςεισ» ΡΕ5.
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2. Διαμορφϊνοντασ το τοπίο …
Το κοινωνικο-οικονομικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο όλοι οι οργανιςμοί
λειτουργοφν ςιμερα, χαρακτθρίηεται από ςυνεχι αναηιτθςθ για αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα (όςον αφορά τθν ποιότθτα και τουσ πόρουσ).
Ππωσ επιςθμαίνουν πολλοί ειδικοί του τομζα, θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία, τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ, αποτελοφν τθν «βιομθχανικι κρθςκεία». Θ κάκε μια από αυτζσ τισ ζννοιεσ
αντιμετωπίηεται ωσ ο «παράγοντασ χ» ςτθν «εξίςωςθ ανάπτυξθσ» τθσ κάκε επιχείρθςθσ (ι,
γενικά, οικονομικοφ οργανιςμοφ), και αντιπροςωπεφει τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ που δε
μπορεί να εξθγιςει θ αφξθςθ κεφαλαίου και εργαςίασ. Επιπροςκζτωσ, ο διεκνοποιθμζνοσ
ανταγωνιςμόσ και θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχουν ςυμβάλει, τα τελευταία χρόνια, ςτθν
δραματικι επιτάχυνςθ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία αλλάηουν πολλζσ αγορζσ και επιχειρθςιακά
περιβάλλοντα. Θ δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία κεωροφνται μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ οι
οργανιςμοί μποροφν, όχι απλά να ανταποκρικοφν ςτισ αλλαγζσ, αλλά και να εκμεταλλευτοφν τισ
ποικίλεσ ευκαιρίεσ που ςυνοδεφουν τισ αλλαγζσ ι προκφπτουν από αυτζσ.
“Καινοτομώ ι μζνω πίςω: θ ανταγωνιςτικι επιτακτικι ανάγκθ για όλεσ ςχεδόν τισ επιχειριςεισ
ςιμερα είναι τόςο απλι”! Ζτςι το είδαν οι Leonard και Straus (1997) ςε ζνα άρκρο τουσ ςτο
Harvard Business Review. Και αυτι θ άποψθ είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ (Peters, 1990, και Beck,
1992).
“Τι ςυμβαίνει όταν οι ανταγωνιςτζσ ςου είναι τόςο επιδζξιοι και ικανοί όςο εςφ και θ
οικονομικι απόδοςθ δεν αποτελεί πλζον ζνα ξεχωριςτό πλεονζκτθμα;” ιταν το κρίςιμο
ερϊτθμα που ζκανε ο πατζρασ τθσ δθμιουργικότθτασ Edward De Bono (1995). Θ δθμιουργικότθτα
είναι απαραίτθτθ ςε κάκε επιχείρθςθ. Ασ υποκζςουμε πωσ θ δθμιουργικότθτα είναι θ ικανότθτα
παραγωγισ καινοφριων και χριςιμων προϊόντων. Δεν υπάρχει κανζνασ εμφανισ τρόποσ με τον
οποίο μια επιχείρθςθ μπορεί να παράγει και να διατθριςει ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα
χωρίσ κάποια τζτοιου είδουσ διαδικαςία. Στθν παροφςα φάςθ επιχειρθματίεσ και ερευνθτζσ
επιχειριςεων προςπακοφν να κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που προκαλοφν ι
εμποδίηουν τθν δθμιουργικότθτα.
Ζνα από τα πιο ουςιϊδθ ςτοιχεία τθσ επιχειρθςιακισ επιτυχίασ είναι θ προςαρμοςτικότθτα, θ
οποία εκδθλϊνεται όταν οι άνκρωποι καταφζρνουν να ειςάγουν και να δεχτοφν αλλαγζσ
παίρνοντασ πρωτοβουλίεσ που ςτθρίηονται ςτθν δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία. Για τθν
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ενίςχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ςε όλουσ τουσ οργανιςμοφσ είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία ενόσ
«κλίματοσ» που κα ςτθρίηει και κα τρζφει τθν δθμιουργικι ςκζψθ των εργαηομζνων. Οι
οργανιςμοί πρζπει διαρκϊσ να απομακρφνουν εμπόδια και φραγμοφσ που πικανόν τθν
επθρεάηουν αρνθτικά ενϊ, ταυτόχρονα, να ενιςχφουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που προωκοφν
κατ’ ουςία τθ δθμιουργικότθτα..
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3. Τι είναι θ Δθμιουργικότθτα;
Δθμιουργικότθτα είναι θ «τζχνθ» τθσ «παραγωγισ» νζων και ευφάνταςτων ιδεϊν! Εκφράηεται
μζςω τθσ ικανότθτασ να αντιλθφκοφμε και να ερμθνεφςουμε τον κόςμο γφρω μασ, με νζουσ
τρόπουσ, να ανακαλφψουμε κρυμμζνα πρότυπα, να ςυνδζςουμε επιφανειακά αςφνδετα μεταξφ
τουσ φαινόμενα και καταςτάςεισ και να εφεφρουμε λφςεισ.
Θ δθμιουργικότθτα περιλαμβάνει δυο ςτενά ςυνδεδεμζνεσ διαδικαςίεσ: τθν ςκζψθ, που
ακολουκείται από τθν παραγωγι. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ζχει ιδζεσ αλλά δεν κάνει τίποτα
για να τισ φζρει ςτθν πραγματικότθτα, τότε χαρακτθρίηεται ωσ εφευρετικόσ, αλλά όχι απαραίτθτα
και ωσ «δθμιουργικόσ»!
Δθμιουργικότθτα χαρακτθρίηεται θ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία κάτι νζο γίνεται
πραγματικότθτα. Θ δθμιουργικότθτα απαιτεί πάκοσ και δζςμευςθ. Μια ιδζα που άλλοτε
βριςκόταν κρυμμζνθ γίνεται πλζον επίγνωςθ και ανοίγει το δρόμο για μια καινοφρια ηωι!
Καινοτομία, από τθν άλλθ, χαρακτθρίηεται θ εφαρμογι ενόσ νζου ι ςθμαντικά ανεπτυγμζνου
προϊόντοσ, υπθρεςίασ ι διαδικαςίασ και ςυνεπϊσ αποκτά αξία για μια επιχείρθςθ, κυβζρνθςθ ι
κοινωνία.
Μςωσ κάποιοι, λανκαςμζνα βεβαίωσ, να υποςτθρίηουν πωσ θ δθμιουργικότθτα επ’ ουδενί
ςχετίηεται με τθν καινοτομία. Ωςτόςο, θ δθμιουργικότθτα αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
εξίςωςθσ τθσ καινοτομίασ. Δεν υπάρχει καινοτομία χωρίσ δθμιουργικότθτα. Ο βαςικόσ δείκτθσ
επιδόςεων, τόςο ςτθν δθμιουργικότθτα όςο και ςτθν καινοτομία, είναι θ Δθμιουργία Αξίασ.
Δεν είναι κακόλου εφκολο να ορίςουμε τθν δθμιουργικότθτα, εφόςον υπάρχουν πολλοί οριςμοί,
και ο κακζνασ από αυτοφσ υπογραμμίηει διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ ίδιασ ζννοιασ. Για παράδειγμα,
θ Βρετανικι Εγκυκλοπαίδεια δίνει τον εξισ οριςμό: «(δθμιουργικότθτα)... είναι θ ικανότθτα να
παράγουμε κάτι νζο μζςα τθν δεξιότθτα τθσ φανταςίασ, είτε αυτό αναφζρεται ςε μια καινοφρια
λφςθ ςε ζνα υπάρχων πρόβλθμα, είτε ςε μια μζκοδο ι ςυςκευι, είτε ςε ζνα καινοφριο
καλλιτεχνικό αντικείμενο ι μορφι».
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4. Σφντομθ αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ για τθν δθμιουργικότθτα και θ
ςυνειςφορά τθσ ςτθν «δθμιουργία αξίασ»
4.1. Μερικζσ Βαςικζσ ερωτιςεισ
Από το 1960 διεξάγεται ζρευνα για τθ δθμιουργικότθτα και τότε μόλισ οι ακαδθμαϊκοί άρχιςαν να
εκτιμοφν τθν ςυνειςφορά τθσ ςτθν βελτίωςθ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ και
ςυνεπϊσ, ςτθν αναβάκμιςθ των επιχειριςεων και τθσ επιχειρθματικισ επίδοςθσ, τθσ ποιότθτασ
εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.
Ο Cook (1998) χαρακτθρίηει τθν δθμιουργικότθτα «ςτοιχείο ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ» για
τουσ οργανιςμοφσ – παντόσ είδουσ οργανιςμοφ. Τα πιο ανταγωνιςτικά και κερδοφόρα νζα
προϊόντα/υπθρεςίεσ κα είναι αυτά που κα ανταποκρίνονται πιο αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ
πελατϊν ςε ςφγκριςθ με τα ανταγωνιςτικά προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ και επομζνωσ περιςςότεροι
πελάτεσ κα τα προτιμοφν (Mc Adam και McClelland, 2002). Θ καινοτομία και θ δθμιουργικότθτα
ωφελοφν τισ εταιρίεσ όχι μόνο με τθν άμεςθ αφξθςθ πωλιςεων ι τθν βελτίωςθ αποδοτικότθτασ.
Μια εταιρία ι ζνασ οργανιςμόσ που ακολουκεί μια επιτυχθμζνθ διαδικαςία δθμιουργικότθτασ
και καινοτομίασ είναι επίςθσ πικανό να εξαςφαλίςει κοινωνικά οφζλθ που προκφπτουν από τθν
αυξθμζνθ ομαδικι εργαςία και παροχι κινιτρων προσ τουσ εργαηομζνουσ.
Για τουσ δικοφσ μασ ςκοποφσ, θ κρίςιμθ ερϊτθςθ που πρζπει να απαντιςουμε είναι θ εξισ:
Μπορεί θ δθμιουργικότθτα να διδαχκεί; Ι για να το κζςουμε διαφορετικά: Μποροφμε να
εκπαιδεφςουμε τουσ ανκρϊπουσ να γίνουν πιο δθμιουργικοί;
Μια μελζτθ που διεξιχκθ από τον George Land αποκαλφπτει ότι οι άνκρωποι είναι από τθ φφςθ
τουσ δθμιουργικοί Ωςτόςο, κακϊσ μεγαλϊνουν, μακαίνουν να είναι ... μθ δθμιουργικοί! Γενικά θ
δθμιουργικότθτα κεωρείται μια δεξιότθτα που μπορεί να καλλιεργθκεί και μια διαδικαςία που
μπορεί κάποιοσ να τθν διαχειριςτεί! Ξεκινά με τθν εδραίωςθ τθσ γνϊςθσ, προχωρά με τθν
εκμάκθςθ πεικαρχίασ και τθν εξειδίκευςθ ςε ζνα τρόπο ςκζψθσ. Κάποιοσ μακαίνει να είναι
δθμιουργικόσ μζςω πειραματιςμοφ, εξερεφνθςθσ, κάνοντασ υποκζςεισ υπό μορφι ερωτθμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ φανταςία και ολοκλθρϊνει με μια επουςιϊδθ ςφνκεςθ ςυγκεντρωμζνων
πλθροφοριϊν. Μακαίνεισ να είςαι δθμιουργικόσ όπωσ μακαίνεισ ζνα άκλθμα. Απαιτεί εξάςκθςθ
ϊςτε να αναπτφξεισ τουσ ςωςτοφσ μυσ και καλό εξοπλιςμό ο οποίοσ κα ςε πάει ψθλά.
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Μελζτεσ κατάφεραν να αποκαλφψουν το αποκαλοφμενο «DNA των καινοτόμων», το οποίο
κακορίηει τθν ικανότθτα κάποιου να παράγει καινοτόμεσ ιδζεσ. Αυτό ςαφϊσ δεν είναι μόνο μια
λειτουργία του μυαλοφ, αλλά επίςθσ εξαρτάται από πλικοσ άλλων βαςικϊν ςυμπεριφορϊν που
βελτιςτοποιοφν τθν λειτουργία του εγκεφάλου για ανακάλυψθ. Ρζντε από αυτζσ τισ βαςικζσ
ςυμπεριφορζσ μποροφν να απομονωκοφν και να μελετθκοφν ξεχωριςτά:
1. Σφνδεςθ: να κάνεισ ςυςχετιςμοφσ μεταξφ ερωτιςεων, προβλθμάτων, ι ιδεϊν που
φαίνονται αςφνδετα εκ πρϊτθσ όψεωσ
2. Ρροβλθματιςμόσ: να κζτεισ ερωτιματα που αμφιςβθτοφν τθν κοινι ςοφία
3. Ραρατιρθςθ: να παρατθρείσ εξονυχιςτικά τθν ςυμπεριφορά των πελατϊν, προμθκευτϊν
και ανταγωνιςτϊν ϊςτε να ανακαλφπτεισ νζουσ τρόπουσ για να κάνεισ πράγματα
4. Δικτφωςθ: να ςυναναςτρζφεςαι ανκρϊπουσ με διαφορετικζσ ιδζεσ και αντιλιψεισ
5. Ρειραματιςμόσ: να δθμιουργείσ καταςτάςεισ αλλθλεπίδραςθσ και να προκαλείσ με
ανορκόδοξεσ απαντιςεισ ϊςτε να δεισ τι γνϊςθ μπορεί να προκφψει

Μια ακόμα εξίςου κρίςιμθ ερϊτθςθ είναι: «ποιζσ είναι οι ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ». Θ
ζρευνα επιςθμαίνει ζνα πλικοσ κοινϊν περιβαλλοντικϊν παραγόντων που ενκαρρφνουν τθν
δθμιουργικι πλευρά του ατόμου. Αυτοί περιλαμβάνουν:


Ενδυνάμωςθ (διαφορετικοί άνκρωποι ενςτερνίηονται κοινζσ ιδζεσ)



Στόχοι και φιλοδοξίεσ



Ραρατεταμζνθ προςπάκεια (δθμιουργία ιδεϊν βαςιηόμενεσ ςτισ προτάςεισ άλλων
ανκρϊπων)



Ελευκερία και αυτονομία



Αίςκθςθ αςφάλειασ

Οι ςυγγραφείσ του ςχετικοφ άρκρου ςτο Harvard Business Review (2002) πιραν ςυνεντεφξεισ από
16 θγζτεσ καινοτομίασ προερχόμενουσ από διαφορετικοφσ τομείσ και διάφορα μζρθ του κόςμου
και τουσ ρϊτθςαν ποιό ιταν εκείνο που τουσ ενζπνεε περιςςότερο για καινοτομία ςτουσ
οργανιςμοφσ τουσ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει παραςτατικά τισ απαντιςεισ τουσ και παρζχει
κάποιεσ ενδιαφζρουςεσ ιδζεσ προσ μελζτθ::
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ην
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απνηύρεηο

πξνζιακβάλεηο
εμσηεξηθνύο
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ηνπ δίλεηο
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ο ηνλ
αξλεηηζκό

δελ
ππνηηκάο
ηελ
Επηζηήκε

Μια ςυνοπτικι απάντθςθ ςτθν κρίςιμθ ερϊτθςθ που τζκθκε πρωτφτερα δίνεται ςτο επόμενο
διάγραμμα. Οι τρεισ ςυνιςτϊςεσ που επιςθμαίνονται («Εξειδίκευςθ», «Δθμιουργικι ςκζψθ» και
«Ραροχι Κινιτρων») μποροφν να ερμθνευτοφν και να αναλυκοφν με ποικίλουσ τρόπουσ. Αυτό
που είναι ςθμαντικό, ωςτόςο, είναι ότι θ «δθμιουργικότθτα» κακ’ εαυτι, βρίςκεται ςτθν «κοινι
περιοχι» αυτϊν των τριϊν βαςικϊν ςτοιχείων. Για να γεννθκεί και να αναπτυχκεί θ
δθμιουργικότθτα, πρζπει και τα τρία αυτά ςτοιχεία να υπάρχουν, να λειτουργοφν και να
αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ!
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Οι 3 Συνιςτϊςεσ τθσ Δθμιουργικότθτασ

Εξειδικευμζνθ Γνϊςθ: Τεχνικι,
Διαδικαςτικι & Ρνευματικι

Δθμιουργικότθτα
Κίνθτρα:
Εςωτερικά:επθρεαηόμενα
από εργαςιακά
περιβάλλοντα

Δθμιουργικι Σκζψθ:
Δεξιότθτεσ, Ευελιξία,
Φανταςία

Εξωτερικά: εφικτζσ
ανταμοιβζσ και κίνθτρα

Πεγή: T.M. Amabile,

Επηρεηξεζηαθή Σύλνςε ηνπ Χάξβαξλη, Οθη. 98

Είναι κοινά αποδεκτό ότι θ Δθμιουργικότθτα, ςε όλα τα είδθ οργανιςμϊν, είναι, όπωσ ζχει
αναφερκεί, μια δεξιότθτα που μπορεί να καλλιεργθκεί και μια διαδικαςία που μπορεί να
διαχειριςκεί. Ππωσ ζχει ιδθ ςυηθτθκεί, αυτι θ διαδικαςία ξεκινά με τθν εδραίωςθ τθσ γνϊςθσ,
τθν εκμάκθςθ πεικαρχίασ και εξειδίκευςθ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο ςκζψθσ. Κάποιοσ
μακαίνει να είναι δθμιουργικόσ με τον πειραματιςμό, τθν εξερεφνθςθ, αμφιςβθτϊντασ
εικαςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ φανταςία και ςυνκζτοντασ πλθροφορίεσ.
Μια ακόμα κρίςιμθ ερϊτθςθ προσ απάντθςθ είναι: «Μπορεί θ Δθμιουργικότθτα να διδαχκεί,
και αν ναι, τότε πϊσ;»
Το 1956 ο Louis R. Mobley υποςτιριξε ότι «οποιοδιποτε πρόγραμμα κατάρτιςθσ
αποτελεςματικισ δθμιουργικότθτασ, πρζπει να χτιςτεί πάνω ςε ζξι βαςικζσ αρχζσ»:
Ρρϊτθ: «Ραραδοςιακζσ» μζκοδοι διδαςκαλίασ όπωσ ανάγνωςθ, διάλεξθ, διαγωνίςματα και
αποςτικιςθ, είναι χειρότερεσ και από άχρθςτεσ»! Το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ
εςτιάηει ςτο να παρζχει απαντιςεισ ακολουκϊντασ ζναν γραμμικό «βιμα προσ βιμα» δρόμο. Ο
Mobley ςυνειδθτοποίθςε ότι κζτοντασ εντελϊσ διαφορετικζσ ερωτιςεισ με ζναν «μθ γραμμικό»
τρόπο είναι το κλειδί για τθν δθμιουργικότθτα!

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ No. 1
Δθμιουργικότθτα & Καινοτομία

17

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

Δεφτερθ: Το να γίνουμε δθμιουργικοί είναι μια διαδικαςία «από-μάκθςθσ», και όχι
«μάκθςθσ»! Ο ςτόχοσ ςε ζνα πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ δεν κα πρζπει να
είναι θ ςυςςϊρευςθ πολλϊν υποκζςεων, αλλά θ ανάδειξθ των υπαρχουςϊν και μάλιςτα κα
πρζπει να ςχεδιαςτεί ωσ μια «εμπειρία που πυροδοτεί τθ ςκζψθ». Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να
αποτραβθχτοφν από τθν ηϊνθ αςφαλείασ – ςυχνά με τρόπουσ ντροπιαςτικοφσ, ενοχλθτικοφσ
ακόμα και εκνευριςτικοφσ. Το να προςφερκοφν εμπειρίεσ ταπείνωςθσ, κυρίωσ ςε ζντονεσ
προςωπικότθτεσ με τα εγϊ τουσ να προςπακοφν να ταιριάξουν, ζχει τουσ κινδφνουσ του, αλλά
μπορεί και να ενεργοποιιςει τισ διαδικαςίεσ εκείνεσ που κα παράγουν περιςςότερθ
δθμιουργικότθτα.
Τρίτθ: Δεν μακαίνουμε να είμαςτε δθμιουργικοί. Αντίκετα χρειάηεται να γίνουμε «δθμιουργικά
άτομα»! Ραρατίκεται το εξισ παράδειγμα: «ζνασ νεοςφλλεκτοσ ναυτικόσ δεν μακαίνει να είναι
Ρλιρωμα με το να διαβάηει μερικά Εγχειρίδια. Γίνεται Ρλιρωμα με το να υποβάλλεται ςτισ
κακουχίεσ του ςτρατοπζδου εκπαίδευςθσ. Ππωσ θ κάμπια γίνεται πεταλοφδα, ζτςι και αυτόσ
μεταμορφϊνεται ςε Ρλιρωμα.
Τζταρτθ: Ο πιο γριγοροσ τρόποσ να γίνουμε δθμιουργικοί είναι να ςυνυπάρχουμε και να
αλλθλεπιδροφμε με άλλουσ δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ! Ραρά το γεγονόσ ότι κάποια
προγράμματα κατάρτιςθσ ίςωσ ξεκινοφν ςε ζνα περιβάλλον που δεν είναι ςυςτθματικό και
οργανωμζνο, το όφελοσ είναι μεγαλφτερο ςτθν «αλλθλεπίδραςθ με ςυναδζλφουσ» που πολφ
ςυχνά ςυμβαίνει με ανεπίςθμουσ τρόπουσ.
Ρζμπτθ: Η δθμιουργικότθτα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν αυτο-γνωςία! Είναι απίκανο να
ξεπεράςουμε τισ προκαταλιψεισ εάν αγνοοφμε τθν φπαρξι τουσ.
Ζκτθ και πικανόν θ πιο ςθμαντικι: πρζπει να δίνεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του προγράμματοσ
«θ ελευκερία να κάνουν λάκοσ». Κάκε μεγάλθ ιδζα προζρχεται από τθν κεϊρθςθ – ακόμα και
με πιο ανεπίςθμο τρόπο – πολλϊν «κακϊν» ιδεϊν! Ο μοναδικόσ πολφ ςθμαντικόσ λόγοσ για τον
οποίο οι περιςςότεροι άνκρωποι ποτζ δεν ενεργοποιοφν τθν εν δυνάμει δθμιουργικότθτά τουσ
είναι από τον φόβο μθν χαρακτθριςτοφν ωσ ανόθτοι. Θ αρχι που πρζπει να μπει ςε εφαρμογι ςε
αυτι τθν περίπτωςθ είναι ότι «δεν υπάρχουν κακζσ ι καλζσ ιδζεσ, παρά μπαίνουν μικρά
λικαράκια για το χτίςιμο ακόμα καλφτερων ιδεϊν»!
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4.2. Δθμιουργικότθτα ςε Οικονομικοφσ Οργανιςμοφσ
Θ

δθμιουργικότθτα δεν είναι απλά το άκροιςμα των δεξιοτιτων δθμιουργικότθτασ όλων των

μεμονωμζνων μελϊν μιασ Ομάδασ θ των ςτελεχϊν ενόσ Οργανιςμοφ. Είναι μια λειτουργία τθσ
δθμιουργικότθτασ των ατόμων που είναι μζλθ μιασ ομάδασ μζςα ςε ζνα επιχειρθςιακό
περιβάλλον, και θ οποία ςυγκρατείται από κοινι ςτρατθγικι και ςτόχο (Woodman, Sawyer and
Griffin, 1993). Θ οργανωτικι δθμιουργικότθτα ορίηεται ωσ εξισ: «ο κοινόσ ςτόχοσ ατόμων που
εργάηονται μαηί ςε ζνα ςφνκετο κοινωνικό ςφςτθμα για τθν

δθμιουργία προϊόντων,

υπθρεςιϊν, ιδεϊν, διαδικαςιϊν ι μεκόδων που χαρακτθρίηονται ωσ πολφτιμα και επωφελι»,
διαφορετικά μπορεί να αντιλθφτεί ωσ: «ο κοινόσ ςτόχοσ ατόμων που εργάηονται μαηί ςε ζναν
ςφνκετο κοινωνικό οργανιςμό για τθν δθμιουργία προϊόντων, υπθρεςιϊν, ιδεϊν, διαδικαςιϊν
ι μεκόδων που χαρακτθρίηονται ωσ πολφτιμα και επωφελι» (Mumford, 2011)

4.2.1. Δομι και Συςτιματα ενόσ Δθμιουργικοφ Οργανιςμοφ
Ο Amabile (1998) πιςτεφει ότι θ τοποκζτθςθ ανκρϊπων ςτισ ςωςτζσ κζςεισ εργαςίασ και
προγραμμάτων αφινοντάσ τουσ ελεφκερουσ όςον αφορά τθν διαδικαςία εργαςίασ, είναι θ λφςθ
για τθν δόμθςθ ενόσ οργανιςμοφ ωσ προσ τθν ομαδικι δθμιουργικότθτα. Από τθν άλλθ πλευρά,
πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ότι ςυνικωσ οι διευκυντζσ ι οι οργανιςμοί ςκοτϊνουν εν τζλει τθν
δθμιουργικότθτα δθμιουργϊντασ ομογενείσ ομάδεσ. Οι ομογενείσ ομάδεσ ίςωσ να φαίνονται
αποδοτικζσ και χριςιμεσ κακϊσ χτίηουν τθν αυτοεκτίμθςθ, αλλά «όλοι ζρχονται ςτο τραπζηι με
ζνα πανομοιότυπο ςκεπτικό. Και πιο πικανόν είναι να φφγουν με το ίδιο ςκεπτικό»! Αντίκετα, μια
ομάδα τθσ οποίασ τα μζλθ προζρχονται από διαφορετικό υπόβακρο και ςυνεπϊσ ζχουν
διαμορφϊςει διαφορετικζσ αντιλιψεισ, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει αλλθλοκατανόθςθ, είναι πιο
πικανόν να γεννιςει δθμιουργικζσ ιδζεσ. Ρροφανϊσ, θ διαφορετικότθτα από μόνθ τθσ δεν αρκεί!
Μια ομάδα χρειάηεται τουλάχιςτον τρία κοινά χαρακτθριςτικά: (α) τα μζλθ πρζπει να μοιράηονται
τον ενκουςιαςμό του κοινοφ ςτόχου, (β) πρζπει να είναι πρόκυμοι να βοθκιςουν ο ζνασ τον
άλλο ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ και προβλιματα και (γ) κάκε μζλοσ πρζπει να αναγνωρίηει τθν
ξεχωριςτι γνϊςθ και αντίλθψθ των υπολοίπων.
Οι εργαηόμενοι μποροφν να φτάςουν ςτο αποκορφφωμα τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ όταν θ
οργανωτικι δομι και τα ςυςτιματα τουσ προςφζρουν κίνθτρα· ωκοφνται δθλαδι οι εργαηόμενοι
κυρίωσ από ενδιαφζρον, ικανοποίθςθ και πρόκλθςθ για τθν ίδια τθν δουλειά. Αυτό το είδοσ
εςωτερικισ δομισ, που προχποκζτει κατάλλθλθ εγκατάςταςθ και αποτελεςματικι λειτουργία,
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μπορεί να αυξιςει πολφ τθν δθμιουργικότθτα. Θ εκπαίδευςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν
ςφνταξθ ομάδων εργαςίασ αφοφ ςε αυτζσ οι άνκρωποι, παρά το γεγονόσ ότι προζρχονται από
ανομοιογενι υπόβακρα, κα εμπνευςτοφν και κα μάκουν ο ζνασ από τον άλλον. Θ ανάκεςθ
εργαςιϊν μπορεί επίςθσ να κάνει τθ διαφορά. Θ δθμιουργικότθτα αυξάνεται όταν οι άνκρωποι
αντιμετωπίηουν τθν δουλειά ωσ πρόκλθςθ – αυτό δεν είναι και πολφ ζξω από τθν ακτίνα
δεξιοτιτων ότι απλά δεν μποροφν να κάνουν οτιδιποτε, αλλά είναι ςίγουρα κάτι που κα τουσ
ωκιςει να δουλζψουν αξιοποιϊντασ το φψιςτο επίπεδο δεξιοτιτων που διακζτουν, ϊςτε ζτςι να
επεκτείνουν και να αναπτφςςουν τα όριά τουσ. Αυτό το είδοσ πρόκλθςθσ είναι πολφ ςθμαντικι
πθγι εςωτερικϊν κινιτρων!
Τζλοσ, ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να λειτουργεί ςε μια ατμόςφαιρα ανοιχτι προσ τθ
δθμιουργικότθτα, από τα υψθλότερα επίπεδα! Επιβάλλεται θ δθμιουργία μιασ ατμόςφαιρασ
ςυνεργαςίασ όπου οι άνκρωποι ςυνεχϊσ ανταλλάςουν ιδζεσ και βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον ςε
εργαςιακά κζματα, και δεν ανταγωνίηονται ο ζνασ τον άλλον. Πποιο κι αν είναι το ςφςτθμα
ανταμοιβισ αυτό κα πρζπει να αναγνωρίηει τθν δθμιουργικι δουλειά. Με αυτό τον τρόπο
αναγνωρίηεται θ αξία τθσ δθμιουργικότθτασ και ςυνεπϊσ μεταδίδει ζνα ιςχυρό μινυμα
αλλθλεγγφθσ – και τρζφει ςτουσ ανκρϊπουσ το πάκοσ για τθ δουλειά τουσ, όποια και αν είναι
αυτι!

4.2.2. Ρόροι και δεξιότθτεσ
Οι πόροι και οι δεξιότθτεσ αποτελοφν τα βαςικά εργαλεία που ζνασ οργανιςμόσ ζχει ςτθ διάκεςι
του για τθν ομαλι λειτουργία και ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ. Ρεριλαμβάνουν, για παράδειγμα,
τουσ ανκρϊπουσ, το κεφάλαιο, τον εξοπλιςμό και τα υλικά που ζνασ οργανιςμόσ αποκτά για να
διεκπεραιϊςει τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του. Οι πόροι και θ τεχνολογία μπορεί να ζχουν
αντίκτυπο ςτα ςυναιςκιματα και τθν ςυμπεριφορά των ανκρϊπων ςτουσ οργανιςμοφσ είτε
εμπλουτίηοντασ είτε εμφυτεφοντασ κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ δθμιουργικότθτασ (Issaksen et al,
2000). Θ ζλλειψθ βαςικϊν πόρων μπορεί να αποκαρρφνει και να εμποδίςει τθν δθμιουργικι
ςκζψθ, και ςυνεπϊσ να περιορίςει τθν καινοτομία. Θ πρόςβαςθ και αποδοτικι χριςθ των πόρων
μπορεί να αποτελζςει ιςχυρό κίνθτρο προσ τθν δθμιουργικότθτα και τθν αλλαγι.
Ο Amabile (1998) υποςτθρίηει επίςθσ ότι ο χρόνοσ και τα χριματα ςυμπεριλαμβάνονται και αυτά
ςτουσ πόρουσ και μάλιςτα ζχουν μεγάλθ ςθμαςία αφοφ μποροφν είτε να ςκοτϊςουν είτε να
ενιςχφςουν τθν οργανωτικι δθμιουργικότθτα. Γι’ αυτό τον λόγο οι διευκυντζσ πρζπει να
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φροντίηουν με ιδιαίτερθ ςυνζπεια για αυτοφσ τουσ πόρουσ. Ενϊ είναι κακικον του διευκυντι να
αποφαςίηει για τθν χρθματοδότθςθ, τθν ςτελζχωςθ προςωπικοφ και άλλουσ πόρουσ που μια
ομάδα νομίμωσ χρειάηεται για να ολοκλθρϊςει μια εργαςία, είναι φρόνιμο να αντιλαμβάνεται
επίςθσ που ςταματά το όριο τθσ πλθρότθτασ. Αυτό αποτελεί και το ςθμείο ιςορροπίασ πάνω ςτο
οποίο θ δθμιουργικότθτα δεν αναπτφςςεται όταν προςτίκενται περιςςότεροι πόροι, αλλά
περιορίηεται όταν οι πόροι είναι ανεπαρκείσ.
Θ δουλειά που πρζπει να διεκπεραιωκεί από ζναν οργανιςμό απαιτεί από τουσ ανκρϊπουσ του
να ζχουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και ικανότθτεσ για να φζρουν εισ πζρασ τθν δουλειά
αποδοτικά και αποτελεςματικά. Το είδοσ δουλειάσ που πρζπει να γίνει κακορίηει, ςε μεγάλο
βακμό, τθν τοποκζτθςθ του κατάλλθλου ατόμου ςτθν κατάλλθλθ κζςθ εργαςίασ – αν λάβουμε
υπ’ όψιν ότι θ κάκε εργαςία απαιτεί διάφορεσ και διαφορετικζσ δράςεισ. Οι απαιτιςεισ που
ζχουν αυτζσ οι δουλειζσ επθρεάηουν τισ ςυμπεριφορζσ που ο οργανιςμόσ προχποκζτει για τθν
επίτευξθ του ςκοποφ του, που με τθ ςειρά του, επθρεάηει το «εςωτερικό περιβάλλον και κλίμα».
Οι ατομικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ είναι ςτθν ουςία οι ικανότθτεσ και γνϊςεισ που κατζχουν
τα άτομα μζςα ςτον οργανιςμό. Κακορίηουν το επίπεδο δεξιότθτασ που διατίκεται ςτον
οργανιςμό ζχοντασ ωσ ςκοπό να καλφψει τισ εργαςιακζσ απαιτιςεισ. Εάν ζνασ χϊροσ εργαςίασ
κατακλφηεται από άτομα καταρτιςμζνα ζτςι ϊςτε ςυνειςφζρουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του
οργανιςμοφ, το κλίμα κα επθρεαςτεί κετικά. Εάν θ δθμιουργικότθτα ςχετίηεται με τθν παραγωγι
ιδεϊν ενϊ θ ομαδικι και οργανωτικι δθμιουργικότθτα ςχετίηεται τόςο με τθν παραγωγι όςο και
με τθν εφαρμογι των ιδεϊν αυτϊν, οι δθμιουργικοί άνκρωποι γίνονται αυτόματα το ηωτικό
ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ τθσ οργανωτικισ δθμιουργικότθτασ το οποίο τελικά, κακορίηει τισ
προοπτικζσ επιτυχίασ για τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ!
Αυτι θ ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ αχανοφσ βιβλιογραφίασ ςχετικά με τθν δθμιουργικότθτα, όπωσ
παρουςιάηεται εδϊ, προςπακεί να εντοπίςει κοινά πρότυπα και κζματα για το ποιοι παράγοντεσ
μποροφν να ενκαρρφνουν τθν οργανωτικι δθμιουργικότθτα και να δϊςουν απαντιςεισ ςε
βαςικά ερωτιματα, που αςχολοφνται ςυγκεκριμζνα με τθν «κατάρτιςθ τθσ δθμιουργικότθτασ».
Αν και οι διαςτάςεισ – επιχειρθςιακό κλίμα, επιχειρθςιακι κουλτοφρα, επιχειρθςιακι δομι και
ςυςτιματα, θγεςία και πόροι και δεξιότθτεσ – μποροφν να εξερευνθκοφν ακόμα βακφτερα, είναι
ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι μποροφν μεν να επεκτακοφν τα όριά τουσ όμωσ δεν είναι ςαφι.

Στθν πραγματικότθτα, θ ςφνοψθ όλων, και όχι απλά μεμονωμζνα μζρθ, είναι το κλειδί για τθν
ενίςχυςθ τθσ οργανωτικισ δθμιουργικότθτασ! Καμία διάςταςθ, από μόνθ τθσ δε μπορεί να
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υποςτθρίξει τθν δθμιουργικότθτα. Οι οργανιςμοί είναι ςφνκετα κοινωνικά, πολιτικά και
τεχνικά ςυςτιματα και κανζνα απλοποιθμζνο πρότυπο για το πϊσ να γίνεισ δθμιουργικόσ δεν
μπορεί να εφαρμοςτεί.
Θ δθμιουργικότθτα ςτουσ Οργανιςμοφσ ςυνδζεται με μια αςτακι ιςορροπία ανάμεςα ςτθν
πολυπλοκότθτα, τον ςυμβιβαςμό και τθν επιλογι. Ο «δθμιουργικόσ οργανιςμόσ» πρζπει να είναι
ευζλικτοσ ςτθν διαχείριςθ των κινδφνων, αλλά ταυτόχρονα, πρζπει να είναι πρόκυμοσ και ικανόσ
να δίνει τθν ελευκερία για αναηιτθςθ του «νζου», μζςα από τθν εκμάκθςθ και τον
πειραματιςμό. Υπάρχει απόδειξθ που υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι ζνα περιβάλλον που
ενκαρρφνει τθν δθμιουργικότθτα πρζπει να ςυνδζεται με τον πολιτιςμό, το κλίμα και το φυςικό
περιβάλλον. Υπάρχει θ άποψθ ςυςτθμάτων για τθν δθμιουργικότθτα που προτείνει ότι τα
περιςςότερα, αν όχι όλα, δθμιουργικά ςυμπεράςματα γεννιοφνται ςε περιβάλλοντα όπου θ
δθμιουργικότθτα, ςαν «κουλτοφρα», με ποικίλουσ τρόπουσ, προωκείται και ανταμείβεται.
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5. Η δθμιουργικότθτα ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ – Ζχει νόθμα και
εφαρμογι ;
Ο Marshall Dimock (1986, ςελ. 3), ζνασ πολφ γνωςτόσ ςυγγραφζασ για τθν δθμιουργικότθτα και
τθν οργάνωςθ επιχειριςεων, πιςτεφει ότι «Η Δθμιουργικότθτα ανικει ςτα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά τθσ θγεςίασ και είναι βαςικό ςυςτατικό τθσ επιςτιμθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα,
τθσ τζχνθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και μάλιςτα ότι «θ Δθμιουργικότθτα είναι ίςωσ ζνα από τα
πιο ςπουδαία ςτοιχεία ςτθν λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ».
Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν και κα αντιμετωπίςουν και ςτο
μζλλον οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί οργανιςμοί είναι θ αυξανόμενθ ταχφτθτα και πολυπλοκότθτα με
τθν οποία λειτουργοφν οι περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ κοινωνίεσ και οικονομίεσ, αφοφ
λειτουργοφν ωσ αλλθλοεξαρτϊμενα ςυςτιματα. Για να ανταπεξζλκουν οι θγζτεσ ςε αυτιν τθν
πολυπλοκότθτα πρζπει να διακζτουν μία και μόνο ςθμαντικι ιδιότθτα και δεξιότθτα, αυτι τθσ
Δθμιουργικότθτασ. Θ ζννοια τθσ Δθμιουργικότθτασ φζρει τισ προδιαγραφζσ για καινοτομία και
αυκεντικότθτα, και ζτςι ορίηεται ωσ: «...θ ικανότθτα να βλζπεισ παλιά προβλιματα με
καινοφρια ματιά και να αυτοςχεδιάηεισ νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ, ανάλυςθσ και δράςθσ».
Θ επιτυχία ενόσ οργανιςμοφ εξαρτάται από τθν Δθμιουργικότθτα, αφοφ αυτι εξοπλίηει άτομα και
οργανιςμοφσ κατάλλθλα ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ Ρροκλιςεισ και Ευκαιρίεσ για αλλαγι.
Ρϊσ μποροφμε όμωσ να καλλιεργιςουμε τθν δθμιουργικότθτα ςτουσ εαυτοφσ μασ και ςτουσ
άλλουσ; Ρϊσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε άτομα ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με τρόπο που να
ενιςχφει και να ενκαρρφνει τθν δθμιουργικότθτά τουσ ϊςτε να ςυνάδει ταυτόχρονα και με τισ
δθμόςιεσ αρετζσ και αξιοπιςτία;

4.1. Γιατί Χρειαηόμαςτε τθν Δθμιουργικότθτα ςτουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ;
Υπάρχουν και άλλεσ κεμελιϊδεισ ερωτιςεισ που πρζπει να εξεταςτοφν, όπωσ π.χ.:
(α) Ροιζσ είναι οι ςυνζπειεσ τθσ δθμιουργικότθτασ για τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ;
(β) Γιατί πρζπει οι δθμόςιοι υπάλλθλοι να αγωνίηονται για τθν δθμιουργικότθτα και να
υποςτθρίηουν τθν δθμιουργικότθτα άλλων;
(γ) Ρϊσ ανταποκρίνονται οι άνκρωποι ςτισ ευκαιρίεσ να είναι δθμιουργικοί ςτον χϊρο εργαςίασ;
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Δίνοντασ απαντιςεισ ςτισ παραπάνω ερωτιςεισ μποροφμε να αποκτιςουμε βακιά γνϊςθ για τθν
φφςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και για τθν ςθμαςία τθσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Για να είναι αποδοτικοί οι δθμόςιοι οργανιςμοί πρζπει να ανοίγουν τον δρόμο για δθμιουργικζσ
λφςεισ ςτα κοινωνικά προβλιματα που γίνονται όλο και πιο ςφνκετα, κακϊσ και ςτισ ανάγκεσ και
απαιτιςεισ των πολιτϊν. Οι οργανιςμοί και τα άτομα που δουλεφουν ςε αυτοφσ πρζπει να
καινοτομοφν και να αλλάηουν, αφοφ και θ κοινωνία χρειάηεται, ι καλφτερα απαιτεί,
μεταμόρφωςθ. Για να ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςε αυτζσ τισ προκλιςεισ επιβάλλεται θ πλιρθσ
αξιοποίθςθ του διακζςιμου ανκρϊπινου και πνευματικοφ δυναμικοφ.
Θ Δθμιουργικότθτα βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ πόρουσ – θ ικανότθτα να
ςκεφτοφμε υπάρχοντα προβλιματα με καινοφριουσ τρόπουσ, να αλλάηουμε τισ αντιλιψεισ μασ
και να δθμιουργοφμε νζεσ και χριςιμεσ προςεγγίςεισ ϊςτε οι οργανιςμοί να λειτουργοφν
καλφτερα και να υπθρετοφν τισ ανάγκεσ των πολιτϊν – τόςο τισ υπάρχουςεσ, όςο και τισ εν
δυνάμει! Αποτυχία ςτον ςκοπό αυτόν ςθμαίνει ςπατάλθ των ατόμων και οργανιςμϊν και
απομάκρυνςθ από τισ αξίεσ του δθμοςίου. Επομζνωσ, ζχουμε όλοι τθν υποχρζωςθ να
χρθςιμοποιοφμε τθν φανταςία και τθν εξειδίκευςι μασ αφοφ εργαηόμαςτε προσ τθν επίτευξθ των
δθμόςιων ςτόχων. Θ Δθμιουργικότθτα ςυνδζεται άμεςα και κετικά με τθν επιχειρθςιακι
αποτελεςματικότθτα και τθν ανάπτυξθ ςτθν ποιότθτα και ςτθν παραγωγικότθτα. Βελτιϊνει τθν
ποιότθτα των λφςεων που αποδίδονται ςτα επιχειρθςιακά προβλιματα, ενεργοποιεί τθν
καινοτομία, αναηωογονεί τθν παροχι κινιτρων, και ενιςχφει τθν ομαδικι δράςθ (Raudsepp,
1978). Θ Δθμιουργικότθτα βοθκά τουσ οργανιςμοφσ να ανταποκρίνονται ςτισ προκλιςεισ, τισ
απαιτιςεισ και τισ ευκαιρίεσ για αλλαγι.
Εν ςυνεχεία, αναλφονται κι άλλα οφζλθ που ςυχνά προκφπτουν. Υπάρχουν ςτοιχεία που
αποδεικνφουν πωσ οι ευκαιρίεσ για δθμιουργικότθτα ενδυναμϊνουν τα κίνθτρα και τθν
παραμονι των εργαηομζνων ςτουσ Οργανιςμοφσ – εργοδότεσ τουσ. Οι εργαηόμενοι και οι εν
δυνάμει εργαηόμενοι εκτιμοφν κάκε ευκαιρία που τουσ προςφζρεται να αξιοποιιςουν τθν
δθμιουργικότθτά τουσ. Για παράδειγμα, ζνα από τα ςυμπεράςματα μιασ ζρευνασ που διεξιχκθ
ςε ανϊτερα ςτελζχθ επιχειριςεων ςτισ αρχζσ του 2000, ζδειξε ότι τα προςόντα που είναι πρϊτα
ςτθν λίςτα αυτϊν που απαιτοφνται ςε μια δουλειά ιταν θ ςυναδελφικι αξιοπιςτία, θ
δθμιουργικότθτα, θ υπευκυνότθτα κακϊσ και θ ικανότθτα να δουλζψουν ανεξάρτθτοι (R.B.
Denhardt et.al, 2013). Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι οι διευκυντζσ οι οποίοι είναι δθμιουργικοί και
ζχουν ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςουν τθν δθμιουργικότθτά τουσ ςε μια δουλειά, είναι λιγότερο
πικανόν να αιςκανκοφν τθν ανάγκθ να εγκαταλείψουν τουσ οργανιςμοφσ τουσ (Cameron M. Ford,
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1995). Είναι εξακριβωμζνο ότι θ καινοτομία και θ δθμιουργικότθτα μποροφν να μειϊςουν τον
άγχοσ ςε ζνα χϊρο εργαςίασ. Θ ενκάρρυνςθ των ανκρϊπων να είναι πρωτοπόροι και
δθμιουργικοί «δεν κάνει μόνο ζνα εργαςιακό περιβάλλον λιγότερο πιεςτικό αλλά επίςθσ μπορεί
να ειςάγει διαδικαςίεσ που ενιςχφουν τθν παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα εργαςίασ» (Bunce &
West, 1996, ςελ. 210).
Θ Δθμιουργικότθτα εφοδιάηει δθμόςιουσ οργανιςμοφσ με τθν ικανότθτα να επαγρυπνοφν και να
αναπτφςςουν νζουσ και καλφτερουσ τρόπουσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και τθν
ςυνετι αξιοποίθςθ πόρων. Κάκε ευκαιρία για δθμιουργικότθτα μπορεί να παρζχει κίνθτρα ςτα
άτομα, να τουσ κρατάει το ενδιαφζρον και να δεςμεφονται ςτθν δουλειά τουσ, και τζλοσ να
μειϊνει το άγχοσ. Συνεπϊσ, θ δθμιουργικότθτα δεν αφορά μόνο τουσ «δθμιουργικοφσ τφπουσ»,
οφτε είναι μια «πτιςθ φανταςίασ» όταν ςυμβαίνει να ζχουν λίγο περιςςότερο χρόνο. Αντίκετα,
είναι ζνα μάλλον ςθμαντικό ςυςτατικό ςτθν διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυμπεριφοράσ και
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων των δθμόςιων υπθρεςιϊν.
Θ δθμιουργικότθτα είναι κάτι περιςςότερο από μια ενόραςθ. Μπορεί να μελετθκεί ωσ μια
διαδικαςία με πζντε ξεχωριςτά βιματα ι ςτάδια: (1) προετοιμαςία, (2) ςυγκζντρωςθ, (3)
εκκόλαψθ, (4) αποςαφινιςθ, και (5) επαλικευςθ (Boone & Hollingsworth, 1990). Τα
χαρακτθριςτικά και το περιεχόμενο αυτϊν δεν αναλφονται ςε αυτό το κείμενο,

αλλά

ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ βρίςκονται ςε πολλζσ άλλεσ μελζτεσ και Εκκζςεισ.

4.2. Εμπόδια ςτθν Δθμιουργικότθτα
Υπάρχουν φυςικά πολλζσ δυςκολίεσ και εμπόδια ςτθν δθμιουργικότθτα (M.A. Runco, 2014) και
τα οποία πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν. Αδρανοποιϊντασ αυτά τα εμπόδια είναι το πρϊτο βιμα
που πρζπει γίνει για τθν ειςαγωγι και καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ ςτουσ εαυτοφσ μασ και
ςτουσ άλλουσ. Τα πιο πολυςφχναςτα είναι τα εξισ:


Ο λανκαςμζνοσ ι ανεπαρκισ προςδιοριςμόσ του αρχικοφ προβλιματοσ



Θ επιπόλαιθ κριτικι των διατυπωμζνων εναλλακτικϊν απόψεων και προτεινόμενων ιδεϊν



Θ επιλογι τθσ πρϊτθσ «αποδεκτισ» ιδζασ, χωρίσ να ςκεφτοφμε εναλλακτικζσ



Θ ζλλειψθ υποςτιριξθσ από τουσ ανϊτερουσ και/ι τουσ ςυναδζλφουσ



Ο ανταγωνιςμόσ κατά τθν ανταλλαγι γνϊςεων.
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6. Το Ρρόγραμμα FIERE: Ζρευνα για τισ Ανάγκεσ Ρεριφερειακϊν
Οργανιςμϊν ςε Δεξιότθτεσ – Αναφορζσ ςτθν Δθμιουργικότθτα και
ςχετικζσ δεξιότθτεσ
6.1. Ειςαγωγικά ςχόλια
Σφμφωνα με το Σχζδιο Εργαςίασ του προγράμματοσ FIERE, διεξιχκθ Ζρευνα από όλουσ τουσ
εταίρουσ για τθν Ανάλυςθ Αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ των χρθςτϊν. Ο ςκοπόσ
τθσ ζρευνασ FIERE για τθν Ανάλυςθ Αναγκϊν ςε Δεξιότθτεσ ιταν θ κατανόθςθ δεξιοτιτων και
ςυμπεριφορϊν επιχειρθματικότθτασ των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςε δθμόςιουσ,
ιδιωτικοφσ, κοινοτικοφσ & επιχειρθςιακοφσ και εκελοντικοφσ τομείσ. Οι εταίροι πιραν ςυνζντευξθ
από 450 ςυμμετζχοντεσ προερχόμενουσ από 223 περιφερειακοφσ δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ,
κοινοτικοφσ & επιχειρθςιακοφσ και εκελοντικοφσ οργανιςμοφσ και ςτισ ζξι περιφζρειεσ του
προγράμματοσ, με ςκοπό να εντοπιςτεί ο βακμόσ ςτον οποίο οι τελευταίοι είναι καταρτιςμζνοι
με δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και οι ανάγκεσ τουσ ςε περαιτζρω κατάρτιςθ ϊςτε να
εκπλθρϊνουν τα κακικοντά τουσ αποτελεςματικότερα.

Από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ που

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, ο δθμόςιοσ τομζασ είχε το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ με 39%,
ακολουκεί ο ιδιωτικόσ τομζασ με ποςοςτό 38%, ζπειτα ο κοινοτικόσ & επιχειρθςιακόσ τομζασ με
14% και τελευταίο ζρχεται ζνα μικρό δείγμα εκελοντικϊν οργανιςμϊν. Σφμφωνα με τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, θ «επινοθτικότθτα», θ «ευελιξία» και θ «αναλυτικι ςκζψθ»
αποτζλεςαν τισ πιο κοινζσ δεξιότθτεσ ανάμεςα ςε αυτζσ που κεωροφνται ςθμαντικζσ για ζναν
οργανιςμό, κάκε εργαηόμενο ατομικά και μάλιςτα τόςο ςθμαντικζσ ϊςτε να εκπαιδεφονται ςε
αυτζσ.
Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ ενόσ
προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςε δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ. Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι
θ αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ και θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του κάκε εργαηομζνου προςωπικά να
ςυμπεριφζρεται, να ςκζφτεται και να δρα με περιςςότερο επιχειρθματικό πνεφμα.
Τον Φεβρουάριο του 2015, οι εταίροι ςυναντικθκαν ςτθν Σόφια (Βουλγαρία) για τθν 3θ
ςυνάντθςθ Συνεργαςίασ του προγράμματοσ. Σε αυτι τθν ςυνάντθςθ, θ οποία ςτθρίχτθκε ςτα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθν Ανάλυςθ Αναγκϊν των Χρθςτϊν, οι εταίροι κακόριςαν το
περιεχόμενο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςε δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ και ςυηιτθςαν
πικανοφσ τρόπουσ υλοποίθςισ του ςε κάκε χϊρα, ξεκινϊντασ από τον Λοφνιο του 2015.

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ No. 1
Δθμιουργικότθτα & Καινοτομία

26

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

Αποφαςίςτθκε ότι το πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα εςτίαηε ςε τρεισ βαςικζσ δεξιότθτεσ, ι πιο
ςυγκεκριμζνα ομάδεσ δεξιοτιτων, οι οποίεσ, άμεςα ι ζμμεςα, ςυνζπιπταν με αυτζσ που οι
ςυμμετζχοντεσ

ςτθν

ζρευνα

κεωροφςαν

ωσ

«πρωταρχικζσ

δεξιότθτεσ».

Οπότε

και

διαμορφϊκθκαν αντίςτοιχα τρεισ ενότθτεσ κατάρτιςθσ:


Ενότθτα 1: Δθμιουργικότθτα και Καινοτομία. Θ Ενότθτα 1 περικλείει τισ τρεισ
πολυαναφερόμενεσ ςτθν ζρευνα δεξιότθτεσ (επινοθτικότθτα, ευελιξία και αναλυτικι
ςκζψθ) ο ςκοπόσ τθσ είναι να διερευνιςει αυτζσ τισ τρεισ δεξιότθτεσ ςε ζνα βακφτερο
πλαίςιο με τουσ εργαηομζνουσ του δθμόςιου και εκελοντικοφ τομζα μζςα από τθν
ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ ςκζψθσ και δεξιοτιτων για καινοτομία.



Ενότθτα 2: Αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα. Ο ςκοπόσ τθσ Ενότθτασ 2 είναι να
εμπλουτίςει τθν αναλυτικι ςκζψθ των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςτουσ
δθμόςιουσ και εκελοντικοφσ τομείσ. Επιπλζον, θ ενότθτα περιλαμβάνει κατευκφνςεισ και
για τθν επινοθτικότθτα, θ οποία κεωρείται το κλειδί τόςο για τον οργανιςμό όςο και τον
εργαηόμενο ατομικά που ςτοχεφουν ςτθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ ι
πολίτθ.



Ενότθτα 3: Ηγετικι ικανότθτα και Ευελιξία. Ο ςκοπόσ τθσ Ενότθτασ 3 είναι να επεκτείνει
τθν ευελιξία των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςτουσ δθμόςιουσ και εκελοντικοφσ
τομείσ. Ωςτόςο, από τθν μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ που αναφζρεται ςτθν ευελιξία
καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι αυτι είναι μια δεξιότθτα που ςυχνά ταυτίηεται με τθν
θγετικι ικανότθτα και αντίςτροφα. Συνεπϊσ, αυτζσ οι δυο ςυνδυάηονται ϊςτε
δθμιουργοφν ζναν ςυγκεκριμζνο πυρινα όλων αυτϊν των δεξιοτιτων που κεωροφνται ότι
καταρτίηουν τουσ εργαηομζνουσ του δθμόςιου και εκελοντικοφ τομζα με καινοτομικι
ςυμπεριφορά.

6.2. Τα Βαςικά Συμπεράςματα τθσ Ζρευνασ για τθν ςθμαςία τθσ «Δθμιουργικότθτασ και
Καινοτομίασ»
Οι δεξιότθτεσ τθσ Δθμιουργικότθτασ και τθσ Καινοτομίασ κεωρικθκαν εμφανϊσ ωσ
«προτεραιότθτεσ» από πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ. Θ ςυχνότθτα των απαντιςεων
ποικίλει, ανάλογα με τθν περιφζρεια ςτθν οποία διεξιχκθ θ ζρευνα, το είδοσ του οργανιςμοφ
ςτον οποίο δουλεφουν οι εργαηόμενοι, ακόμα και με κάποια από τα δθμογραφικά τουσ
χαρακτθριςτικά.
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Αξίηει να αναφζρουμε τα παρακάτω ενδεικτικά ςυμπεράςματα:


Στθν Βουλγαρία, οι ςυμμετζχοντεσ που απαςχολοφνται ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ
οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ διεξιχκθ θ ζρευνα, κεωροφν πωσ οι δεξιότθτεσ τθσ
Δθμιουργικότθτασ και Καινοτομίασ είναι «ςθμαντικό να διατθριςουν το ρόλο τουσ».



Στθν Ελλάδα, πολλοί ςυμμετζχοντεσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ οργανιςμοφ ςτον οποίο
διεξιχκθ θ ζρευνα, ζδωςαν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ Δθμιουργικότθτασ και τθσ
Καινοτομίασ.



Στθν Ιςλανδία, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ από τουσ οργανιςμοφσ ιδιωτικοφ τομζα ανζφεραν
ότι αυτζσ οι δεξιότθτεσ απαιτοφνται από τουσ εργοδότεσ τουσ.



Στθν Ιρλανδία, οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ που απαςχολοφνται ςτον
Δθμόςιο τομζα ι ςε Κοινοτικοφσ Οργανιςμοφσ επιςιμαναν ότι είναι ςθμαντικό αυτζσ οι
δεξιότθτεσ να μείνουν πιςτζσ ςτον ρόλο τουσ και μάλιςτα κα τουσ ενδιζφερε να
καταρτιςτοφν αναλόγωσ για αυτζσ τισ δεξιότθτεσ. Τελικά, ανεξάρτθτα από τον τομζα,
κεωροφνται «πρωταρχικζσ δεξιότθτεσ».



Στθν Ρορτογαλία, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ για τουσ δθμόςιουσ και Κοινοτικοφσ και
Επιχειρθματικοφσ τομείσ επιςιμαναν ότι οι δεξιότθτεσ τθσ Δθμιουργικότθτασ και
Καινοτομίασ απαιτοφνται από τουσ εργοδότεσ.



Ραρόμοιεσ αντιλιψεισ εκφράςτθκαν και από ςυμμετζχοντεσ ςτθν Ζρευνα που διεξιχκθ
ςτθν Ιταλία. Στον ιδιωτικό τομζα τζτοιου είδουσ δεξιοτιτων «απαιτείται από τουσ
οργανιςμοφσ», οπότε και χρειάηονται περαιτζρω εκπαίδευςθ. Τζτοιεσ ιταν και οι απόψεισ
που εκφράςτθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ που απαςχολοφνται ςε οργανιςμοφσ
δθμοςίου ςχετικά με τθν ςθμαςία των ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων.

Λεπτομερισ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, ανά περιφζρεια αλλά
και ςυγκεντρωτικά, μπορεί να κανείσ να βρει ςτισ αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ τθσ Ζρευνασ FIERE.
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7.

Ρρόγραμμα FIERE – Ρεριλιψεισ επιλεγμζνων Καλϊν Ρρακτικϊν

7.1. Ειςαγωγικά ςχόλια
Ο ςκοπόσ των Μελετϊν Ρεριπτϊςεων FIERE είναι να προετοιμάςει και να διαδϊςει τθν καλι
πρακτικι για τισ μελζτεσ περιπτϊςεων. Οι Καλζσ Ρρακτικζσ αποκαλφπτουν πϊσ επιλεγμζνοι
περιφερειακοί οργανιςμοί ςε διάφορεσ χϊρεσ, εφάρμοςαν τρόπουσ «καινοτομίασ» και
«επιχειρθματικότθτασ» για να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ.
Ακολουκϊντασ μια διαδικαςία αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ από τθν ςυνεργαςία, προζκυψαν
επτά (7) Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων που επιλζχκθκαν από τισ περιφζρειεσ εταίρουσ FIERE:
1. Θ περίπτωςθ του Austurbrú – θ περίπτωςθ ανάμειξθσ περιφερειακοφ εκπαιδευτικοφ
κζντρου ςτιριξθσ ςτθν Ανατολικι Λςλανδία.
2. Θ περίπτωςθ του ICY – Κζντρο Καινοτομίασ για νζουσ ςτθν πόλθ του Gotse Delchev, που
βρίςκεται ςτθν Νότιο-Δυτικι Βουλγαρία
3. Θ περίπτωςθ του Libera Terra (κυριολεκτικά «Ελεφκερθ Γθ») ενόσ μθ κερδοςκοπικοφ
κοινωνικοφ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το 2001 ςτθν “Alto Belice Corleonese” περιφζρεια
τθσ Σικελίασ, ςτθν Ιταλία.
4. Θ περίπτωςθ του «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» μια πρωτοβουλία από τον Διμο τθσ
Θζρμθσ, θ οποία βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του Νομοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ.
5. Θ μελζτθ περίπτωςθσ τθσ ςυγχϊνευςθσ των άλλοτε Βόρειων και Νότιων Συμβουλίων τθσ
Κομθτείασ Tipperary ςτο τωρινό Συμβοφλιο τθσ Κομθτείασ Tipperary (TCC), Ιρλανδία.
6. Θ περίπτωςθ του In.Cubo – Θερμοκοιτίδα για τισ Καινοτόμεσ Επιχειρθματικζσ
Ρρωτοβουλίεσ που δθμιουργικθκε από τθν ACIBTM – Εταιρία για το Κζντρο
Θερμοκοιτίδασ τθσ Τεχνολογικισ Βάςθσ του Minho, Ρορτογαλία.
7. Θ μελζτθ περίπτωςθσ του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου Τεχνολογίασ Waterford (WIT) «Κζντρο
Ζρευνασ & Καινοτομίασ ArcLabs» ωσ πρότυπο για τθν υποςτιριξθ ενόσ περιφερειακοφ
οικοςυςτιματοσ ανοιχτισ καινοτομίασ ςτθν Ιρλανδία.
Οι μελζτεσ περιπτϊςεων, αν οργανωκοφν κατάλλθλα, κα αποτελζςουν ζνα ςθμαντικό
ςτοιχείο του προγράμματοσ κατάρτιςθσ που πρόκειται να υλοποιθκεί ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ FIERE.
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, το οποίο κα αξιοποιιςει το υλικό από
τισ Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων, απαρτίηεται από 3 ενότθτεσ:
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1. Ενότθτα 1: Δθμιουργικότθτα και καινοτομία.
2. Ενότθτα 3: Αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα ωσ τρόποι εντοπιςμοφ και
ικανοποίθςθσ των αναγκϊν του πελάτθ/πολίτθ.
3. Ενότθτα 2: Ηγετικι ικανότθτα και ευελιξία με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και
τθσ πιο άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ ςτον δθμόςιο και εκελοντικό τομζα.
Αν και οι μελζτεσ περιπτϊςεων μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε παραπάνω από μια εκπαιδευτικζσ
ενότθτεσ θ επιλογι ζγινε με τζτοιο τρόπο ϊςτε κατά προτίμθςθ δυο μελζτεσ περιπτϊςεων να
μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε κάκε ενότθτα. Για τθν Ενότθτα 1, ςτθν οποία ζχουμε αναφερκεί ςε
προθγοφμενα κεφάλαια, οι πιο ςχετικζσ περιπτϊςεισ είναι αυτζσ του Austurbrú και του
Συμβουλίου τθσ Κομθτείασ Tipperary, κακϊσ και οι δυο επιδεικνφουν δθμιουργικζσ και
πρωτοποριακζσ προςεγγίςεισ για να εμπλουτίςουν και να αναπτφξουν τισ υπθρεςίεσ ςτισ
περιφζρειεσ με τθν ανάμειξθ περιφερειακϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςτιριξθσ. Θ ςφνοψθ των
δυο αυτϊν μελετϊν περιπτϊςεων παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια, ενϊ το πλιρεσ κείμενό τουσ
υπάρχει ςτο Εγχειρίδιο Μελετϊν Ρεριπτϊςεων FIERE.

7.2. Σφνοψθ τθσ Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ 1:Austurbrú
Austurbru ses. είναι ζνασ οργανιςμόσ ςτιριξθσ ςτθν Ανατολικι Λςλανδία και ιδρφκθκε ςτισ 8
Μαΐου 2012. Το όνομά του αναφζρεται ςε μια γζφυρα ςτθν ανατολι, θ οποία ςυμβολίηει τθν
ενότθτα τθσ ανατολικισ περιοχισ τθσ Λςλανδίασ. Οι υπθρεςίεσ τθσ ενδοχϊρασ του Austurbrú
απλϊνονται από το χωριό Djúpivogur ςτο νότο μζχρι το Vopnafjörður ςτο βορρά. Οκτϊ
διαφορετικοί Διμοι αποτελοφν τθν ευρφτερθ περιοχι του Austurbrú και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
ικαγενϊν αυτισ τθσ γθσ είναι μόνο κάτι παραπάνω από 10.0001.
Το Austurbrú ses ωσ πρόγραμμα ιταν μια φιλόδοξθ ςυγχϊνευςθ τθσ διοίκθςθσ SSA με των
τεςςάρων υπαρχουςϊν μονάδων που ανικουν ςτουσ διμουσ τθσ ανατολικισ Λςλανδίασ. Θ
επίςθμθ προετοιμαςία για το Austurbrú ξεκίνθςε το 2008 και καρποφόρθςε τον Μάιο του 2012
με τθν γζννθςθ του Austurbrú. Ζνα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικισ δουλειάσ διεκπεραιϊκθκε
από περιςςότερεσ από μια οργανωτικζσ επιτροπζσ. Θ διαδικαςία ξεκίνθςε από τθν ςυνεργαςία
ανεξάρτθτων μονάδων οι οποίεσ ανικουν μερικϊσ ι πλιρωσ ςτουσ διμουσ του SSA, προχϊρθςε
ςτθν δθμιουργία μιασ επίςθμθσ μονάδασ που κα λειτουργοφςε ςαν ομπρζλα για τθν υπάρχουςα
1

Βλζπε Λςτοςελίδα SSA : http://www.ssa.is/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=32&lang=is
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δομι με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθν μείωςθ κόςτουσ, και κατζλθξε ςτθν
διείςδυςθ υπαρχουςϊν δομϊν ςε μια ολοκλθρωμζνθ μονάδα, το Austurbrú.
Οι ςτόχοι που τζκθκαν αρχικά ζμοιαηαν περιςςότερο με μια διλωςθ αποςτολισ παρά με
επιτεφξιμουσ, μετριςιμουσ ςτόχουσ. Συνεπϊσ, είναι δφςκολο να μετριςουμε τθν επιτυχία του
προγράμματοσ. Ραρ’ όλα αυτά, οι οικονομικοί ςτόχοι δεν επετεφχκθςαν ςτθν πραγματικότθτα το
λειτουργικό κόςτοσ αυξικθκε κατά 23% περίπου ενϊ υποτίκεται ότι κα παρουςίαηε μείωςθ.
Θ κατάρτιςθ του προςωπικοφ δεν αποτζλεςε προτεραιότθτα αφοφ κεωρικθκε περιςςότερο ωσ
μια κακιερωμζνθ δομι να τίκεται πάνω από μια υπάρχουςα λειτουργία. Αυτό είχε ςαν
αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ενόσ οργανιςμοφ λιγότερο ςυνεκτικοφ από το αναμενόμενο. Επίςθσ,
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Austurbrú αυξικθκε αρκετά για
να επθρεάςει τθν ςυνοχι μια νζασ οντότθτασ.
Θ διαδικαςία εφαρμογισ δεν διεξιχκθ με λεπτομζρεια (τουλάχιςτον δεν υπάρχουν αποδεικτικά
ςτοιχεία γι’ αυτό) παρ’ όλθ τθν δουλειά που οι οργανωτικζσ επιτροπζσ ζκαναν με ςκοπό να
αναλφςουν τισ ανάγκεσ για τθν διαδικαςία εφαρμογισ.
Το πρόγραμμα δεν κατάφερε να μειϊςει το κόςτοσ αλλά φαίνεται ότι διεκπεραίωςε τισ
υπθρεςίεσ που υποτίκεται ότι είχε αναλάβει, παρόλο που θ ζλλειψθ μετριςιμων ςτόχων ςτθν
αρχι και θ ςυγκριτικι μελζτθ ςτο τζλοσ μάσ αποτρζπουν από το να αςκιςουμε κριτικι ςε αυτό. Θ
διείςδυςθ των υπαρχουςϊν μονάδων ςε μια ςυγκεντρωτικι δεν είχε τθν προγραμματιςμζνθ
πορεία και το Austurbrú ses ζχει αποκτιςει τϊρα ζνα καινοφριο οργανωτικό διάγραμμα και μια
νζα διοίκθςθ που ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςισ του. Αυτι θ διαδικαςία βρίςκεται
ακόμα ςε εξζλιξθ και πολφ ςφντομα κα δοφμε αν κα λειτουργιςει. Αυτό που ςυντζλεςε ςτθν
αποτυχία του προγράμματοσ ιταν θ απουςία προετοιμαςίασ από τθν πλευρά του προςωπικοφ το
οποίο υποτίκεται ότι κα κατεφκυνε το πρόγραμμα και θ απουςία του αιςκιματοσ ςυνεργαςίασ
ςτο Austurbrú ses ανάμεςα ςε διευκυντζσ, μετόχουσ και εργαηομζνουσ.
Ππωσ προαναφζρκθκε θ κατάρτιςθ του προςωπικοφ που κα εφάρμοηε τισ νζεσ εντολζσ ιταν
ελλιπισ. Θ βιωςιμότθτα του προγράμματοσ κα είχε επιτευχκεί εάν το προςωπικό αλλά και ο νζοσ
Γενικόσ Διευκυντισ είχαν αναμειχκεί περιςςότερο από αρχικό ακόμθ ςτάδιο.
Αυτό που μακαίνουμε από το πρόγραμμα είναι ότι θ αμοιβαία κατανόθςθ ανάμεςα ςτουσ
ιδιοκτιτεσ/μετόχουσ και τουσ υπαλλιλουσ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για τθν επιτυχία του
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προγράμματοσ. Ακόμα και αν θ ανάλυςθ και προετοιμαςία μεταξφ των μετόχων ςε αρχικό ςτάδιο
ιταν επαρκισ, θ ζλλειψθ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ και θ μθ ανάμειξι του ςτθν διαδικαςία
από τθν αρχι, ζχει αρνθτικά αποτελζςματα ςτο πρόγραμμα.
Στα πλαίςια του προγράμματοσ ζγιναν προςπάκειεσ καινοτομίασ ϊςτε να ςυγχωνευκοφν πολλζσ
διαφορετικζσ μονάδεσ ςε ζναν μεγάλο οργανιςμό ικανόσ να υπθρετιςει τθν κοινωνία καλφτερα
απ’ ότι οι μικροί οργανιςμοί ξεχωριςτά.
Το Austurbrú ses είναι ζνα ενδιαφζρον πρόγραμμα για το πρόγραμμα FIERE γιατί βίωςε τθν
αποτυχία. Επιςθμαίνει τθν ςθμαςία του να εμπλζκεισ ενεργά τουσ υπαλλιλουσ ςτθν διαδικαςία
αλλαγισ. Φιλόδοξα προγράμματα δεν κα επιτφχουν χωρίσ τθν ανάμειξθ των ανκρϊπων που
προορίηονται να τα διεξάγουν..

7.3. Σφνοψθ τθσ Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ 2: Η ςυγχϊνευςθ των Βόρειων και Νότιων
Συμβουλίων τθσ Κομθτείασ Tipperary
Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ διερευνά τθν ςφμπτυξθ των άλλοτε Βόρειων και Νότιων
Συμβουλίων τθσ Κομθτείασ Tipperary ςε ζνα Συμβοφλιο τθσ Κομθτείασ Tipperary (TTC) θ οποία
πραγματοποιικθκε τον Λοφνιο του 2014. Στθν πραγματικότθτα αποτελεί μζροσ μια λεπτομεροφσ
αναςκόπθςθσ που διεξιχκθ ςτα τζλθ του 2014 από το Εκπαιδευτικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
ζπειτα από αίτθμα τθσ διεφκυνςθσ του ενοποιθμζνου TTC.
Θ Κομθτεία Tipperary, θ μεγαλφτερθ κομθτεία τθσ ενδοχϊριασ Λρλανδίασ, ζχει πλθκυςμό 158.754
ςε μια περιοχι που καλφπτει 4.282χλμ². Το Tipperary διοικοφνταν ςαν δυο ξεχωριςτζσ
κυβερνθτικζσ περιοχζσ από το 1838 όταν θ κομθτεία διαιρζκθκε τελικά για τουσ ςκοποφσ των
Grand Juries, που ίδρυςε το Αγγλικό Κοινοβοφλιο, το οποίο και διοικοφςε τότε το νθςί τθσ
Λρλανδίασ.
Τον Λοφλιο του 2011 θ Λρλανδικι Κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν ίδρυςθ ενόσ ενοποιθμζνου
νομαρχιακοφ ςυμβουλίου ςτο Tipperary, το οποίο αναδείχκθκε από τισ τοπικζσ κυβερνθτικζσ
εκλογζσ του 2014, με ςκοπό να αντικαταςτιςει τα υπάρχοντα Συμβοφλια τθσ Βόρειασ και Νότιασ
Κομθτείασ Tipperary. Θ ςυγχϊνευςθ επρόκειτο να αποτελζςει μζροσ μιασ πρωτοβουλίασ για
ευρεία τοπικι κυβερνθτικι μεταρρφκμιςθ.
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Ο γενικότεροσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ςυγχϊνευςθσ ιταν θ αποτελεςματικι και ζγκαιρθ
υλοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, επίςθσ να διατθρθκοφν παράλλθλα οι υπθρεςίεσ ςε ολόκλθρθ τθν
κομθτεία και να μεγιςτοποιθκεί θ αξιοποίθςθ πόρων και οι επενδφςεισ.
Θ διοικθτικι διαδικαςία που ακολοφκθςε το πρόγραμμα ςυγχϊνευςθσ χρθςιμοποίθςε τουσ
πόρουσ από τα υπάρχοντα ςυμβοφλια και τα αξιοποίθςε με τζτοιο τρόπο που ζδωςαν το
καλφτερο αποτζλεςμα ςτθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Τθν διοίκθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ανζλαβε
μια κοινι Διαχειριςτικι Ομάδα (JMT – Joint Management Team) που απαρτιηόταν από τισ
διαχειριςτικζσ ομάδεσ και των δυο ςυμβουλίων. Επίςθσ ςυντάχκθκε μια Ομάδα Στιριξθσ του
προγράμματοσ θ οποία βοθκοφςε τθν ομάδα εφαρμογισ και ςυντόνιηε τισ δράςεισ που είχε
ςυμφωνιςει το JMT. Θ ομάδα υποςτιριξθσ αποτελοφταν από ζνα ςυντονιςτικό πρόγραμμα
διευκυντικισ κζςθσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο πρόγραμμα, τουσ δφο διευκυντζσ HR και δυο
ανϊτερα ςτελζχθ από εταιρικζσ υπθρεςίεσ. Επιπλζον, ςυντάχκθκαν υπο-ομάδεσ διοίκθςθσ για τισ
λειτουργικζσ ανάγκεσ (π.χ. υπολογιςτικι υποςτιριξθ, δθμοςιονομικά, υποδομι κλπ) ζτςι ϊςτε να
κινοφν ηθτιματα όπωσ θ ςυγχϊνευςθ πολιτικϊν εφαρμογϊν, διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα.
Θ κυβζρνθςθ ανακοίνωςε πρόςκετεσ τοπικζσ κυβερνθτικζσ μεταρρυκμίςεισ τον Οκτϊβριο του
2012. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα το πρόγραμμα ςυγχϊνευςθσ να γίνει μεγαλφτερο και πιο
πολφπλοκο. Ενϊ άλλοτε ςυμπεριλάμβανε τθν ςυγχϊνευςθ των δυο τοπικϊν εξουςιϊν και τθν
απορρόφθςθ τθσ Επιτροπισ τθσ Βιβλιοκικθσ, τϊρα κα περιελάμβανε τθν λιξθ λειτουργίασ και
των επτά αςτικϊν ςυμβουλίων τθσ κομθτείασ κακϊσ και τθν απορρόφθςθ του προςωπικοφ και
των λειτουργιϊν ςε ζνα ςυμβοφλιο.
Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε ςε δυο διαδοχικζσ φάςεισ – (1) θ φάςθ ςχεδιαςμοφ και (2) θ φάςθ
εφαρμογισ. Θ φάςθ ςχεδιαςμοφ πραγματοποιικθκε τθν περίοδο από τον Λοφλιο του 2011 μζχρι
και τον Λοφλιο του 2012 που ζγινε δεκτι από τον Ρρόεδρο του ςχεδίου εφαρμογισ τθσ
ςυγχϊνευςθσ. Το ςχζδιο ζδινε λεπτομζρειεσ για τθν προςζγγιςθ που ζπρεπε να υιοκετθκεί κατά
τθν υλοποίθςθ ςφμφωνα με τθν αναφορά που κακόριηε θ κυβζρνθςθ. Ο ςκοπόσ τθσ ομάδασ
εφαρμογισ ιταν να παράγει ζνα περιεκτικό ςχζδιο εφαρμογισ που κα όριηε τα βιματα τα οποία
κα εξαςφάλιηαν τθν ζγκαιρθ ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα με το πρόγραμμα.
Θ φάςθ εφαρμογισ τότε οδιγθςε ςτθν επίςθμθ θμερομθνία ςυγχϊνευςθσ 3 Λουνίου 2014.
Εςτίαηε ςτθν ςυγχϊνευςθ ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν. Τελικά, δθμιουργικθκαν 128 μικρά
«προγράμματα» ςυγχϊνευςθσ που περιελάμβαναν από τθν απορρόφθςθ κφριων ςυςτθμάτων
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όπωσ το ςφςτθμα μιςκοδοςίασ, οικονομικι διαχείριςθ και ςχεδιαςμό, μζχρι και μικρζσ
διαδικαςίεσ όπωσ πρόςτιμα ςτάκμευςθσ. Θ προςζγγιςθ που υιοκετικθκε ιταν ότι θ ομάδα
προγράμματοσ προερχόταν από τον τομζα με υπευκυνότθτα για το ςφςτθμα ι τθν διαδικαςία.
Τα χαρακτθριςτικά καινοτομίασ του προγράμματοσ περιλαμβάνουν ζνα νζο πρότυπο υπθρεςίασ
για τθν διεκπεραίωςθ υπθρεςιϊν, λειτουργία γραφείων εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, δθμιουργία μιασ
νζασ ανοιχτισ προσ το κοινό ιςτοςελίδασ, βελτιϊςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ κτθρίων για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του άνκρακα, και ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ κινδφνων.
Θ ςυγχϊνευςθ ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία αν λάβουμε υπ’ όψιν τθ κλίμακα του προγράμματοσ,
τον αρικμό των μετόχων, και τισ γενικότερεσ προκλιςεισ που προζκυψαν από τθν μεταρρφκμιςθ
τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςυνολικά. Θ διαχειριςτικι, νομικι, οικονομικι και πολιτικι ςυγχϊνευςθ
επιτεφχκθκε ζγκαιρα και εντόσ προχπολογιςμοφ. Ο ςτόχοσ ιταν εξοικονόμθςθ 6.1εκ € τον χρόνο
μζςα ςε μια εκτενι περίοδο. Από τον Φεβρουάριο του 2015, θ εξοικονόμθςθ υπερζβθ τα 3εκ €.
Τα ζξοδα τθσ ςυγχϊνευςθσ περιλαμβανομζνων τθσ μονόδρομθσ αποςτολισ για εναρμόνιςθ
τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων, τισ γραφειοκρατικζσ βελτιϊςεισ και τθν εμπορικι επωνυμία ζφταςαν
τα 1.7εκ €, νοφμερο το οποίο είναι μικρότερο από το αναμενόμενο.
Θ επικοινωνία με τουσ μετόχουσ – ςτελζχθ, εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι, ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ και άλλοι τοπικοί οργανιςμοί – αντιπροςϊπευςαν ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ
ςυγχϊνευςθσ.
Θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ ιταν μια ςθμαντικι προτεραιότθτα που οδιγθςε τθν ςυγχϊνευςθ των
δυο ςυμβουλίων. Οι παραγκωνιςμζνεσ κοινότθτεσ και οι παραγκωνιςμζνοι μζςα ςτισ κοινότθτεσ,
ζχουν τϊρα τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν τθν λιψθ τοπικϊν αποφάςεων και να επθρεάςουν και
να διαμορφϊςουν τοπικζσ αποφάςεισ μζςα από νζεσ δομζσ που αναπτφχκθκαν ωσ μζροσ τθσ
διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ.
Θ φάςθ παγίωςθσ περιλαμβάνει τθν περίοδο από τθν τυπικι ςυγχϊνευςθ (Λοφνιοσ 2014). Στο
επίκεντρό τθσ βρίςκεται θ απόςυρςθ τεχνικισ ςυγχϊνευςθσ και θ αντικατάςταςι τθσ με νζα
νοοτροπία οργάνωςθσ. Θ εξάλειψθ διαχωριςμϊν και θ ανάπτυξθ μιασ νζασ κουλτοφρασ βάςει
των κοινϊν ςτόχων του καινοφριου οργανιςμοφ φαντάηουν κεμελιϊδεισ αρχζσ για κάκε
ςυγχϊνευςθ. Το πρϊτο βιμα για αυτι τθν διαδικαςία είναι θ ανάπτυξθ ενόσ νζου εταιρικοφ
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ςχεδίου για τθν περίοδο 2015-2019, το οποίο υπόςχεται ζνα κακαρό όραμα για ολόκλθρθ τθν
κομθτεία.
Θ ςυγχϊνευςθ των δυο μεγάλων τοπικϊν εξουςιϊν δεν ζγινε πριν από το 2014 ςτθν Λρλανδία. Το
αποτζλεςμα που κα ζχουμε από τθν ςυγκεκριμζνθ εμπειρία κα κατευκφνει τουσ άλλουσ
δθμόςιουσ υπθρεςιακοφσ οργανιςμοφσ που αναδιοργανϊνονται με παρόμοιο τρόπο ςτθν
Λρλανδία αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν Ε.Ε..
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Χριςιμεσ Ιςτοςελίδεσ
B Creative – EU Initiative to support creative start-ups http://www.europeinnova.eu/web/guest/innovation-in-services/kis-innovation-platform/bcreative/about
Cranfield University, Innovation and Creativity in Industry
http://www.cranfield.ac.uk/SAS/competitivedesign/index.html
Cranfield University, Centre for Competitive Creative Design
http://www.centrefordesign.co.uk/education-template.php
CReATE – ICT Innovations in Creative Industries http://www.lets-create.eu/
Creative D – a network programme for the creative industries in Dublin www.creatived.ie
Creative Thinking Network http://www.creativethinkingnetwork.com
Creativity Workshop LLC, Business Creativity http://www.creativityworkshop.com/business.html
Cornwall’s Creative Consortium www.realideas.org
Denmark, The Center for Culture and Experience Economy http://www.cko.dk/about-ccee
ECCE Innovation – initiative to promote and develop new markets for small businesses and actors
in the creative, artistic and cultural fields http://www.ecce-innovation.eu
Europa, Imagine, Create, Innovate, Create 2009 http://create2009.europa.eu/index_en.html
European Institute of Innovation and Technology http://www.eit.europa.eu/
iFactory – Cross Border Innovation Factory initiative www.noribic.com/ifactory
Innovation tools – website focused on business innovation, creativity and brainstorming
http://www.innovationtools.com/
Irish Times Innovation Awards www.irishtimes.com/innovationawards
Jump! – Innovation and marketing company – helps clients figure out solutions to their
challenges and inspire radical action www.jump.ie
Lean 2 Innovative Thinking offers clients hands on practical facilitation in improving the
performance of their organisation. Uses the Lean Philosophy in tandem with the Creativity and
Innovation fields as the primary catalysts for performance improvement
www.lean2innovativethinking.com
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Let’s Create – Regions of Knowledge initiative for the creative industries http://www.letscreate.eu/
Mycoed - Central repository for creativity and innovation tools and techniques
www.mycoted.com
One North East, Design Network North http://www.designnetworknorth.org/
Platform Ireland – broadcasting Irish Arts http://www.platformireland.ie/
Robert Gordon University, Aberdeen, Centre for Design & Innovation http://www.c4di.org.uk/
The Creativity Hub – helping people develop their creative ability, Northern Ireland based
http://www.thecreativityhub.com/
The Impact Factory http://www.impactfactory.com/
The Innovation Factory (Comparator) http://www.innovationfactory.eu/
The National Digital Research Centre http://www.ndrc.ie
UK Design Council, Designing Demand http://www.designingdemand.org.uk/
Welsh Assembly Government - Flexible Support for Innovation
http://fs4b.wales.gov.uk/bdotg/action/detail?site=230&r.s=m&r.l1=5001392897&r.lc=
en&r.l2=5001459854&r.i=5001520393&type=RESOURCES&itemId=5001459864&r.
t=CASE%20STUDIES&lang=en
Welsh Assembly Government – Project Dynamo http://www.projectdynamo.com
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ – ΕΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ
Ραράρτθμα 1. Ρικανζσ προςεγγίςεισ ςτον ςχεδιαςμό εργαςτθρίων FIERE
Ο ςκοπόσ του Ραραρτιματοσ 1 είναι να παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτουσ
εκπαιδευτζσ/επιβλζποντεσ/ςυμβοφλουσ για τον ςχεδιαμό και οργάνωςθ των εργαςτθρίων
κατάρτιςθσ χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και υλικά FIERE. Αξίηει να ςθμειωκεί
οτι οι προςεγγίςεισ που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια ζχουν ςχεδιαςτεί με γνϊμονα μια
ομάδα 50-60 ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ.
Ρροςζγγιςθ 1 – Ζνα εργαςτιριο (ολοιμερο – 8 ϊρεσ)
Ρροτείνεται ζνα ολοιμερο Εργαςτιριο να λάβει χϊρα ςε μια επιλεγμζνθ περιοχι
προςβάςιμθσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του εργαςτθρίου (τουλάχιςτον 50 είναι ζνασ
αντιπροςωπευτικόσ αρικμόσ περιφερειακϊν οργανιςμϊν). Το περιεχόμενο του Εργαςτθρίου
αποτελείται από υλικό που βαςίηεται ςτισ αποκαλοφμενεσ «πρωταρχικζσ δεξιότθτεσ», και ζτςι
διαμορφϊνεται θ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα εκπονθκοφν οι Ενότθτεσ 1,2 & 3 (βλζπε
παραπάνω) και οι οποίεσ ςυμπλθρϊνονται από υλικό περιπτϊςεων από τισ διάφορεσ χϊρεσ
εταίρουσ. Απαιτείται επίςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ να δουλζψουν ςε ομάδεσ ϊςτε να
διεξάγουν μια Εργαςία (π.χ. Ρϊσ να αναπτφξουν τθν δικι τουσ μελζτθ περίπτωςθσ ι Ρϊσ να
προςαρμόςουν μια ςυγκεκριμζνθ καλι πρακτικι που κάποιοσ άλλοσ οργανιςμόσ και / ι άλλθ
χϊρα εταίροσ εφαρμόηει, ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του δικοφ τουσ οργανιςμοφ),και θ οποία κα
παρουςιαςτεί και κα ςυηθτθκεί με το πζρασ τθσ. Το Εργαςτιριο αξιολογείται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ. Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει αυτι τθν προςζγγιςθ.
Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ 1ο

Ρεριεχόμενο

 Ειςαγωγι – Φλθ και Διαδικαςία, Διανομι υλικοφ.
 Μζροσ 1ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).

Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ 2ο

2 ϊρεσ
Τουλ. 50 ςυμμετζχοντεσ (ο αρικμόσ αντιπροςωπεφει τον αρικμό περιφερειακϊν
οργανιςμϊν)

4 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
 Μζροσ 2ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
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Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Εργαςία Συμμετεχόντων (περιγραφι, κακοδιγθςθ / βλζπε Ραράρτθμα 3
παρακάτω / και δουλειά ςε ομάδεσ ςτθν τάξθ).
Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ 3ο

Αξιολόγθςθ
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εργαςτθρίου
15-20 λεπτά
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
Βλζπε Ραράρτθμα 4 παρακάτω

2 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
 Μζροσ 3ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των Αναφορϊν Εργαςίασ των ςυμμετεχόντων.

Ρροςζγγιςθ 2 – Ζνα εργαςτιριο, οι ςυμμετζχοντεσ είναι χωριςμζνοι ςε τρεισ ομάδεσ
(ολοιμερο – 8 ϊρεσ)
Ρροτείνεται οτι και οι τρείσ ενότθτεσ διεκπεραιϊνονται τθν ίδια μζρα. Οι 50-60 ςυμμετζχοντεσ
κα διαχωριςτοφν ςε τρεισ ομάδεσ ςφμφωνα με το είδοσ οργανιςμοφ ι το επίπεδο υλοποίθςθσ
ανάλογα με το μακθςιακό υπόβακρο (π.χ. αν μια ομάδα κατζχει ιδθ μεταπτυχιακι
πιςτοποίθςθ τότε θ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ και τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα
μποροφν να αποδοκοφν ςε υψθλότερο επίπεδο). Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυγκεντρωκοφν
για ζνα ειςαγωγικό μάκθμα και τότε κα χωριςτοφν ςτισ τρεισ ξεχωριςτζσ ομάδεσ. Το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ FIERE κα κατανζμει τθν κεωρία ςτισ πρωινζσ ειςθγιςεισ ενϊ το
εργαςτιριο και τα πρακτικά μακιματα ςτισ απογευματινζσ ειςθγιςεισ.
Στθν πρωινι ειςιγθςθ κα υπάρχουν τρία υπο-μακιματα ςυνολικά που κα ςυμπεριλαμβάνουν
τθν Κεωρία και Ρλαίςιο Ενότθτασ για τισ Ενότθτεσ 1,2 και 3. Κάκε ζνα από τα μακιματα κα
διεξάγεται τρεισ φορζσ το πρωί, οπότε κάκε ομάδα κα καλφπτει κάκε ζνα από τα μακιματα
κεωρίασ και ιςτορίασ για τισ τρεισ ενότθτεσ του προγράμματοσ FIERE. Στισ απογευματινζσ
ειςθγιςεισ κα επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τα πρακτικά εργαςτιρια που
περιλαμβάνει κάκε μια από τισ ενότθτεσ. Κάκε ομάδα κα καλφπτει και τα τρία πρακτικά
μακιματα που βαςίηονται ςτο εργαςτιριο για τισ Ενότθτεσ 1,2 και 3. Οι εκπαιδευτζσ για τισ
Ενότθτεσ 1,2 και 3 κα διδάξουν τθν κεωρία και ιςτορικό πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ ενότθτασ
τρείσ φορζσ το πρωί (από μια φορά για τθν κάκε ομάδα). Το πρακτικό μζροσ κα διεξαχκεί
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επίςθσ τρεισ φορζσ ςτο απογευματινό μάκθμα προσ διευκόλυνςθ και των τριϊν ομάδων. Ο
παρακάτω πίνακασ περιγράφει αυτι τθν προςζγγιςθ.
Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ 1ο

Ρεριεχόμενο

 Ειςαγωγι – Φλθ και Διαδικαςία, Διανομι υλικοφ.

Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ 2ο

Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ 3ο

Ρεριεχόμενο

 Ενότθτα 1: Συνεδρία βαςιςμζνθ ςτο Εργαςτιριο (Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων,
Αςκιςεισ, Εργαςίεσ)
 Ενότθτα 2: Συνεδρία βαςιςμζνθ ςτο Εργαςτιριο (Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων,
Αςκιςεισ, Εργαςίεσ)
 Ενότθτα 3: Συνεδρία βαςιςμζνθ ςτο Εργαςτιριο (Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων,
Αςκιςεισ, Εργαςίεσ)

Αξιολόγθςθ
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εργαςτθρίου
15-20 λεπτά
Μδιοσ αρικμόσ (50-60) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν (διαχωριςμζνοι κι εδϊ ςε τρεισ
ομάδεσ)
Βλζπε Ραράρτθμα 4 παρακάτω

Ρεριεχόμενο

30 λεπτά
50-60 ςυμμετζχοντεσ (ο αρικμόσ αντιπροςωπεφει τον αρικμό περιφερειακϊν
οργανιςμϊν)

2-3 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50-60) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν (διαχωριςμζνοι ςε τρεισ ομάδεσ)
 Ενότθτα 1: Κεωρία και Ρλαίςιο Ενότθτασ
 Ενότθτα 2: Κεωρία και Ρλαίςιο Ενότθτασ
 Ενότθτα 3: Κεωρία και Ρλαίςιο Ενότθτασ

4-5 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50-60) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν (διαχωριςμζνοι κι εδϊ ςε τρεισ
ομάδεσ)

Ρροςζγγιςθ 3 – Δφο εργαςτιρια (ολοιμερα – 8 ϊρεσ το κακζνα)
Ρροτείνεται θ διοργάνωςθ δφο ολοιμερων Εργαςτθρίων (για 25-30 ςυμμετζχοντεσ το κακζνα)
ςε επιλεγμζνθ περιοχι. Κατά τθ διάρκεια των δφο αυτϊν εργαςτθρίων, τα κζματα που
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καλφπτονται ςυμπίπτουν με αυτά τθσ Ρροςζγγιςθσ 1. Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει αυτι
τθν προςζγγιςθ, και αναφερζται ςε κάκε ζνα από τα δφο εργαςτιρια.
Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ 1ο
2 ϊρεσ
25-30 ςυμμετζχοντεσ (ο αρικμόσ αντιπροςωπεφει τον αρικμό περιφερειακϊν
οργανιςμϊν)

Ρεριεχόμενο

 Ειςαγωγι – Φλθ και Διαδικαςία.
 Μζροσ 1ο του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ
Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ
(βλζπε Ραράρτθμα 2 παρακάτω).

Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ 2ο
4 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (25-30) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν

Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ 3ο
2 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (25-30) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν

Αξιολόγθςθ
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εργαςτθρίου
15-20 λεπτά
Μδιοσ αρικμόσ (25-30) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
Βλζπε Ραράρτθμα 4 παρακάτω

 Μζροσ 2ο του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ
Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ
(βλζπε Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Εργαςία Συμμετεχόντων (περιγραφι, κακοδιγθςθ / βλζπε Ραράρτθμα 3
παρακάτω / και δουλειά ςε ομάδεσ ςτθν τάξθ).

 Μζροσ 3ο του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ
Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ
(βλζπε Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των Αναφορϊν Εργαςίασ των ςυμμετεχόντων.

Ρροςζγγιςθ 4 – Δφο Μζρθ (μιςι μζρα – 4-5 ϊρεσ το κακζνα)
Ρροτείνεται θ διοργάνωςθ δφο Εργαςτθρίων μιςισ μζρασ με τουσ ίδιουσ 50 εκπαιδευτζσ ςτο
κακζνα. Κατά τθ διάρκεια των δφο αυτϊν θμερϊν, τα κζματα που καλφπτονται ςυμπίπτουν με
αυτά τθσ Ρροςζγγιςθσ 1. Στθν περίπτωςθ αυτισ τθσ Ρροςζγγιςθσ, οι Εργαςίεσ των
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ςυμμετεχόντων διεξάγονται μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ του Μζρουσ Α και Μζρουσ Β.
Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει αυτι τθν προςζγγιςθ.
Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ Α.1

Ρεριεχόμενο

 Ειςαγωγι – Φλθ και Διαδικαςία, Διανομι υλικοφ.
 Μζροσ 1ο του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ
Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ
(βλζπε Ραράρτθμα 2 παρακάτω).

Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ Α.2

Εκπαιδευτικό
μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ Β

Αξιολόγθςθ
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εργαςτθρίου
15-20 λεπτά
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
Βλζπε Ραράρτθμα 4 παρακάτω

2 ϊρεσ
Τουλ. 50 ςυμμετζχοντεσ (ο αρικμόσ αντιπροςωπεφει τον αρικμό περιφερειακϊν
οργανιςμϊν)

2 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
 Μζροσ 2ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Εργαςία Συμμετεχόντων (περιγραφι, κακοδιγθςθ / βλζπε Ραράρτθμα 3
παρακάτω). Οι ςυμμετζχοντεσ υποτίκεται οτι κα κάνουν διακονιςμοφσ για
τθν εργαςία ςε ομάδεσ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ του Μζρουσ Α και
Μζρουσ Β του Εργαςτθρίου.

4-5 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (50) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν
 Μζροσ 3ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των Αναφορϊν Εργαςίασ των ςυμμετεχόντεσ .

Ρροςζγγιςθ 5 – Τρία Εργαςτιρια Αποκεντρωμζνων Ρεριφερειϊν ( 2 μιςζσ μζρεσ το κακζνα)
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Ρροτείνεται θ διοργάνωςθ τριϊν Εργαςτθρίων με 15-20 εκπαιδευτζσ ςτο κακζνα ςε
επιλεγμζνεσ περιοχζσ, και επίςθσ θ εφαρμογι του κακενόσ από αυτά ςε δφο Μζρθ (π.χ ςε δφο
διαδοχικζσ Εβδομάδεσ). Κάκε ζνα από αυτά τα Μζρθ καλφπτει οριςμζνο μζροσ τθσ φλθσ,
ςυμπλθρϊνεται με παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ 2-3 ςχετικϊν Μελετϊν Ρεριπτϊςεων. Οι 15-20
ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε ζνα από τα τρία Εργαςτιρια προζρχονται από 5-6 οργανιςμοφσ (κατά
μζςο όρο 3-4 αντιπρόςωποι από κάκε οργανιςμό), και είναι κατάλλθλα χωριςμζνοι ςε ομάδεσ.
Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει αυτι τθν προςζγγιςθ, και αναφερζται ςε κάκε ζνα από τα
τρία εργαςτιρια.
Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Μζροσ Α.1
2 ϊρεσ
15-20 ςυμμετζχοντεσ (προερχόμενοι από 5-6 οργανιςμοφσ, κατάλλθλα
χωριςμζνοι ςε ομάδεσ)

Ρεριεχόμενο

 Ειςαγωγι – Φλθ και Διαδικαςία, Διανομι υλικοφ.
 Μζροσ 1ο του Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ, ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ
Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ
(βλζπε Ραράρτθμα 2 παρακάτω).

Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ Α.2
2 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (15-20) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν

Εκπαιδευτικό μζροσ #
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ
Ρεριεχόμενο

Μζροσ Β
4-5 ϊρεσ
Μδιοσ αρικμόσ (15-20) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν

Αξιολόγθςθ
Διάρκεια
Συμμετζχοντεσ

Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εργαςτθρίου
15-20 λεπτά
Μδιοσ αρικμόσ (15-20) ςυμμετεχόντων όπωσ πριν

 Μζροσ 2ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Εργαςία Συμμετεχόντων (περιγραφι, κακοδιγθςθ / βλζπε Ραράρτθμα 3
παρακάτω). Οι ςυμμετζχοντεσ υποτίκεται οτι κα κάνουν διακονιςμοφσ για τθν
εργαςία ςε ομάδεσ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ του Μζρουσ Α και
Μζρουσ Β του Εργαςτθρίου.

 Μζροσ 3ο Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςυμπλθρϊνεται από 1-2 ςχετικζσ Μελζτεσ
Ρεριπτϊςεων (Ραρουςίαςθ, Ανάλυςθ, Συηιτθςθ) και Αςκιςεισ (βλζπε
Ραράρτθμα 2 παρακάτω).
 Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των Αναφορϊν Εργαςίασ των ςυμμετεχόντεσ .
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Ρεριεχόμενο

Βλζπε Ραράρτθμα 4 παρακάτω
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Ραράρτθμα 2: Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ
Γνωριμίασ /Ενίςχυςθ Ομάδασ / Αςκιςεισ Κινθτικζσ

Όνομα δραςτθριότθτασ

Το ςπίτι του Διαβόλου

Στόχοσ (για τι;)

Κυμόμαςτε τα ονόμα των άλλων

Ομάδα (για ποιόν;)

15-35 ςυμμετζχοντεσ

Απαραίτθτο υλικό

Καρζκλεσ

Διάρκεια

10-15 λεπτά (εξαρτάται από τον αρικμό ςυμμετεχόντων)

Ρεριγραφι

Οι ςυμμετζχοντεσ κάκονται ςτισ καρζκλεσ ςε ζνα κφκλο.
Κάποιοσ παραμζνει όρκιοσ ςτο κζντρο. Αυτόσ ρωτάει κάποιον
άλλον «Είςαι χαροφμενοσ με τουσ γείτονζσ ςου;» (Οι γείτονεσ
είναι αυτοί που κάκονται ακριβϊσ δίπλα, δεξιά και αριςτερά,
εκείνου που διερωτάται.)
Αν θ απάντθςθ είναι «Ναι», τότε τίποτα δε ςυμβαίνει και θ
ερϊτθςθ γίνεται ςε κάποιον άλλον. Αν θ απάντθςθ είναι «Πχι»,
τότε αυτόσ που βρίςκεται ςτο κζντρο ρωτάει «Με ποιόν κα
ικελεσ να αλλάξεισ;» Ακοφγονται τα ονόμα δφο ανκρϊπων , και
οι δφο γείτονζσ του που κάκονται πρζπει να αλλάξουν με τουσ
δυο νζουσ ανκρϊπουσ πριν προλάβει να κακίςει αυτόσ που
είναι ςτο κζντρο.
Κυμιςου, αυτόσ που διερωτάται δεν αλλάηει κζςθ! Εκτόσ από
«ναι» ι «όχι», αυτόσ που κάκεται μπορεί να απαντιςει «Σπίτι
του Διαβόλου» και τότε όλοι ςτον κφκλο αλλάηουν κζςεισ.
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Όνομα δραςτθριότθτασ

Αλφαβθτικζσ καρζκλεσ

Στόχοσ (για τι;)

Να ςπάςουμε τον πάγο κα να γνωρίςουμε τα ονόματα των
ςυμμετεχόντων ςτθν αρχι του μακιματοσ κατάρτιςθσ

Ομάδα (για ποιόν;)

15-30 ςυμμετζχοντεσ

Απαραίτθτο υλικό

Καρζκλεσ

Διάρκεια

10-15 λεπτά (εξαρτάται από τον αρικμό ςυμμετεχόντων)

Ρεριγραφι

Τοποκετοφμε καρζκλεσ ςχθματίηοντασ ζναν κφκλο (αρκετά
κοντά θ μια με τθν άλλθ) και ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ
να ςτακοφν όρκιοι ςτισ καρζκλεσ (με ι χωρίσ παποφτςια
ανάλογα με τθν ςυμφωνία του προςωπικοφ κακαριότθτασ).
Μόλισ ανζβουν ςτισ καρζκλεσ ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ
να μετακινθκοφν με αλφαβθτικι ςειρά του μικροφ ονόματοσ
ΧΩΛΣ να ακουμπιςουν ςτο πάτωμα (είναι άςκθςθ
ςυνεργαςίασ). Πταν τελειϊςουν κάνουμε ζνα γφρω τα ονόματα
να ελζγξουμε αν θ ςειρά είναι ςωςτι και ταυτόχρονα να
κυμθκοφμε πάλι τα ονόματα.
Μποροφμε να προςκζςουμε ακόμα ζναν γφρω ηθτϊντασ από
τουσ ςυμμετζχοντεσ να μποφν ςε ςειρά ανάλογα με τθν
θμερομθνία γενεκλίων (νοφμερο παπουτςιοφ, εμπειρία ςτο
κζμα του ςεμιναρίου κλπ).

Όνομα δραςτθριότθτασ
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Στόχοσ (για τι;)

Μια κινθτικι για να περάςουμε καλά και να ζχουμε φυςικι επαφι

Ομάδα (για ποιόν;)

Καμία

Απαραίτθτο υλικό

Κανζνα

Διάρκεια

10-15 λεπτά (εξαρτάται από τον αρικμό ςυμμετεχόντων)

Ρεριγραφι

Ο εμψυχωτισ λζει δυνατά ονόματα χρωμάτων οι ςυμμετζχοντεσ
πρζπει να αγγίξουν ζνα υλικό από αυτό το χρϊμα όςο το δυνατόν
πιο γριγορα.
Αν κζλουμε να προχωριςουμε τθν δραςτθριότθτα μπορεί όλοι να
αγγίηουν ζνα κομμάτι υφάςματοσ ι αξεςουάρ κάποιου μζλουσ τθσ
ομάδασ με αυτό το χρϊμα.

Όνομα δραςτθριότθτασ

Κλζιςε το μάτι

Στόχοσ (για τι;)

Κυμόμαςτε τα ονόμα των άλλων

Ομάδα (για ποιόν;)

20-30 ςυμμετζχοντεσ

Απαραίτθτο υλικό

Καρζκλεσ

Διάρκεια

10-15 λεπτά (εξαρτάται από τον αρικμό ςυμμετεχόντων)

Ρεριγραφι

θ μιςι ομάδα κάκεται ςτισ καρζκλεσ – θ υπόλοιπθ ομάδα είναι
πίςω τουσ με τα χζρια κατεβαςμζνα ςτο πλάι (κάκε ζνα άτομο
πίςω από μια καρζκλα εκτόσ από ζναν που μζνει πίςω από μια
άδεια). Αυτόσ που ςτζκεται πίςω από τθν άδεια καρζκλα είναι ο
«ξελογιαςτισ». Ρρζπει να προςπακιςει να «ξελογιάςει» κάποιον
να ζρκει ςτθν καρζκλα του/τθσ – αυτό γίνεται με το κλείςιμο του
ματιοφ προσ αυτοφσ που κάκονται ςτισ καρζκλεσ. Αν τουσ κλείςει
το μάτι τότε αυτοί που κάκονται πρζπει να τρζξουν να φφγουν
από τθν καρζκλα τουσ πριν αυτόσ που είναι πίςω τουσ τοφσ πιάςει.
Αν ξεφφγουν, τότε μποροφν να κάτςουν ςτθν άδεια καρζκλα του
«ξελογιαςτι» και είναι θ ςειρά κάποιου άλλου να κλείςει το μάτι
ςε κάποιον. Αν τουσ πιάςουν τότε επιςτρζφουν ςτθν κζςθ του και
ο ξελογιαςτισ πρζπει να κλείςει το μάτι ςε κάποιον άλλον.
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Αςκιςεισ Δθμιουργικότθτασ/Καινοτομίασ
Άςκθςθ #1. Κάνε αυτά τα 3 ςπίρτα 6, χωρίσ να τα ςπάςεισ!

Λφςθ:

Πθγι: http://www.learning-tree.org.uk

Άςκθςθ #2. Ηωγράφιςε ςε ζνα χαρτί τισ παρακάτω κουκίδεσ όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα και προςπάκθςε
να τισ ενϊςεισ χωρίσ να ςθκϊςεισ κακόλου το ςτυλό:

“Δθμιουργικι» λφςθ:

Πθγι: http://www.appladesign.net
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Άςκθςθ #3. Τί είναι αυτό το ςχιμα;

Απάντθςθ:
Αν το κοιτάξεισ με ζναν τρόπο, είναι ζνα πουλί (ίςωσ και ζνασ φαίνιξ). Αν το κοιτάξεισ από τθν άλλθ κα
μποροφςε να είναι ζνα ερωτθματικό. Αν φζρεισ το γυρίςεισ ανάποδα, μοιάηει με μια φϊκια που πετά μια
μπάλα με τθ μφτθ τθσ.
Πθγι: A Whack on the Side of the Head, Roger von Oech

Άςκθςθ #4. Ρροσ τα ποφ κατευκείνεται το λεωφορείο που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα; Οι μόνεσ
πικανζσ απαντιςεισ είναι «δεξιά» ι «αριςτερά».

Απάντθςθ:
Θ απάντθςθ είναι «αριςτερά», επειδι δεν φαίνεται θ πόρτα. Στθν Αγγλία, θ απάντθςθ κα ιταν βεβαίωσ
«δεξιά».
Πθγι: http://icreate-project.eu/
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Ραράρτθμα 3: Κατευκφνςεισ για τθν προετοιμαςία των μελετϊν περιπτϊςεων
καταρτίηοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ του εργαςτθρίου
Ρροςζγγιςθ 1
Οι ςυμμετζχοντεσ του εργαςτθρίου (οργανωμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ) κα αναλάβουν τθν ανάπτυξθ
των δικϊν τουσ μελετϊν περιπτϊςεων ι κα προςαρμόςουν μια ςυγκεκριμζνθ καλι πρακτικι από
ζναν άλλο οργανιςμό και/ι άλλθ χϊρα εταίρο, ςτθν ιδιαιτερότθτεσ του δικοφ τουσ οργανιςμοφ.
Συνεπϊσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν μια άμεςθ ευκαιρία να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτεσ
καινοτομικισ επιχειρθματικότθτασ που ζχουν αποκτιςουν από τα εργαςτιριο(/-α). Κατευκφνςεισ
για τθν προετοιμαςία των μελετϊν περιπτϊςεων παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα.
Πνομα μελζτθσ
περίπτωςθσ
Ρεριγραφι μελζτθσ
περίπτωςθσ

Η “κατάςταςθ πριν”:
Προβλιματα/ηθτιματα:
Λθφκιςα καινοτομικι/επιχειρθματικι δράςθ:
Η “κατάςταςθ μετά”:
Ποιόσ και τί κάνει τθ διαφορά:
Τα μακιματα που παίρνονται και μεταβιβάςιμα ςτοιχεία:

Γιατί είναι ςχετικι με το
πρόγραμμα FIERE
Ροιόσ τομζασ;

Επιδικνφει θ περίπτωςθ
ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ
μζςα ςτον οργανιςμό;







Δθμόςιοσ
Εκελοντικι Εταιρία ι οργανιςμόσ
Δίκτυο / Σφμπλεγμα
Κοινότθτα ι μθ κερδοςκοπικι επιχείρθςθ
Άλλο, τί;
_

 Δθμιουργικότθτα & Καινοτομία
 Αναλυτικι Σκζψθ και Επινοθτικότθτα
 Θγεςία και Ευελιξία
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Ραράρτθμα 4. Ερωτθματολόγια για εκ των προτζρων αξιόλογθςθ του επιπζδου των
δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ρόςο δθμιουργικόσ είςαι?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Ρολφ ςυχνά

3

Συχνά

2

Οι δθμιουργικοί άνκρωποι πρζπει να ειδικεφονται ςτθν παραγωγι ιδεϊν
και ζπειτα ςτθν εφαρμογι αυτϊν που φαίνονται πιο πολλά υποςχόμενεσ
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Πταν παράγω ιδζεσ, δεν κάνω ςκζψεισ όπωσ «δεν μποροφμε» ι «δεν κα το
κάνουμε».
Μόλισ ςκεφτϊ μια καλι ιδζα, προςπακϊ να βρω μια εναλλακτικι πριν
ακόμα ξεκινιςω το ςχζδιο εφαρμογισ.
Ενθμερϊνομαι διαρκϊσ ςχετικά με τον τομζα μου από μια μεγάλθ ποικιλία
πθγϊν.
Ρροβλιματα, παράπονα και κωλιματα δεν τα αντιμετωπίηω ςαν κζματα,
αλλά ςαν ευκαιρίεσ.
Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα, προςπακϊ να το επεξεργάηομαι ξανά και ξανά
ϊςτε να αποκτιςω βακιά γνϊςθ αυτοφ.
Σπάνια αγνοϊ τισ καλζσ ιδζεσ επειδι δεν ζχω τουσ πόρουσ να τισ
εφαρμόςω.
Τα προβλιματα κα τα ηθτιματα δεν μου αποςποφν τθν προςοχι. Με
βοθκοφν να διατθρϊ τθν ςυγκζντρωςι μου ςτθν πραγματικι δουλειά.
Είμαι ςίγουροσ οτι μπορϊ να παράγω δθμιουργικζσ ιδζεσ για να λφςω
προβλιματα, και ζχω κίνθρα να εφαρμόςω τισ λφςεισ.
Χρειάηομαι χρόνο να ερευνιςω πϊσ λειτουργοφν κάποια πράγματα, ακόμα
κι όταν δεν υπάρχουν τρζχοντα προβλιματα.
Ράντα κοιτάηω τισ αιτίεσ των προβλθμάτων, ζτςι ϊςτε να καταλάβω τι
πραγματικά ςυμβαίνει.
Ψάχνω ςτο περιβάλλον μου για πράγματα που κα με εμπνεφςουν να βρω
καινοφριεσ ερμθνείεσ ςτα προβλιματα.
Δεν εςτιάηω μόνο ςε κζματα που είναι ςθμαντικά ςτο παρόν, προτιμϊ να
ανθςυχϊ για μελλοντικά προβλιματα πριν ακόμα προκφψουν.
Κατά τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για ζνα ηιτθμα, εξετάηω και τισ λφςεισ που
ζχουν δουλζψει κάπου αλλοφ ςτο παρελκόν.
Κατά τθν παραγωγι ιδεϊν, τισ αξιολογϊ αλλά είμαι πολφ προςεκτικόσ να
απορρίπτω ιδζεσ που δεν μου αρζςουν.
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Για κάκε πρόταςθ, επζλεξε τθν επιλογι ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ που ςε αντιπροςωπεφει καλφτερα.
Απάντθςε τισ ερωτιςεισ όπωσ πραγματικά είναι, και όχι όπωσ νομίηεισ οτι είναι. Πταν τελειϊςεισ,
υπολόγιςε τθν τελικι ςου βακμολογία ακροίηοντασ τισ βακμολογίεσ που ζχεισ ςυγκεντρϊςει από
τθν κάκε μια πρόταςθ και ςυμβουλζψου τον πίνακα με τα ερμθνευτικά ςχόλια τθσ βακμολογίασ
που βρίςκεται παρακάτω για να δεισ πόςο καλζσ είναι οι δεξιότθτεσ δθμιουργικότθτάσ ςου.
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Ερμθνευτικά ςχόλια βακμολογίασ

Βακμολογία

Σχόλιο

16-36

Είςαι αναςφαλισ για το δθμιουργικό ςου ταλζντο. Μςωσ δεν ςου ζχουν δωκεί ευκαιρίεσ να
εκφράςεισ τθν δθμιουργικότθτά ςου, ι ίςωσ ζχεισ πειςτεί οτι δεν είςαι δθμιουργικόσ. Ππωσ
και να είναι, ψάξε ευκαιρίεσ για να βελτιϊςεισ τον τρόπο που αντιμετωπίηεισ τα πράγματα,
ακόμα και αν δεν υπάρχουν τρζχοντα προβλιματα. Αξιοποίθςε τισ πθγζσ του FIERE για να
γίνεισ πιο δθμιουργικόσ – κα εκπλαγείσ με το πόςο δθμιουργικόσ μπορείσ να γίνεισ αν
δϊςεισ τθν ευκαιρία ςτον εαυτό ςου.
Θ δθμιουργικότθτά ςου είναι «ςε εξελικτικό ςτάδιο». Είχεσ κάποιεσ επιτυχίεσ, οπότε τϊρα
είναι ϊρα να απελευκερωκείσ και να χαλαρϊςεισ. Μοιράςου τισ ιδζεσ και τισ αντιλιψεισ
ςου με άλλουσ, και ρϊτα τουσ πϊσ εκείνοι αντιμετωπίηουν τα προβλιματα. Υιοκζτθςε μια
ςυλλογικι προςζγγιςθ ςτον εντοπιςμό προβλθμάτων, δοφλεψε εναργά με άλλουσ για να
δθμιουργιςεισ και να καινοτομιςεισ. Τα εργαλεία FIERE και οι πθγζσ του κα ςε βοθκιςουν
να εξελίξεισ τθν δθμιουργικότθτά ςου ςε μεγαλφτερο επίπεδο.
Θ δθμιουργικότθτα είναι ζνα από τα δυνατά ςου ςθμεία, και τα πρωτοποριακά και
δθμιουργικά μυαλά είναι περιηιτθτα. Οπότε μθν κρφβεισ τθν ικανότθτά ςου! Ψάξε
τρόπουσ να μοιραςτείσ τθν δθμιουργικι διαδικαςία με άλλουσ. Απαςχόλθςε ςυναδζλφουσ
και άτομα τθσ ομάδασ ςου ςε δθμιουργικζσ καταδιϊξεισ, και προϊκθςε τθν
δθμιουργικότθτα ςτθν ομάδα και τον οργανιςμό ςου. Και κυμιςου οτι πάντα μπορείσ να
είςαι ακόμα πιο δθμιουργικόσ – επομζνωσ μπορείσ να αξιοποιιςεισ τισ πθγζσ FIERE για να
εμπλουτίςεισ τισ δυνατότθτεσ δθμιοουργικότθτασ!

37-58

59-80

Πθγι: www.mindtools.com
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Ραράρτθμα 5. Ερωτθματολόγια για εκ των υςτζρων αξιόλογθςθ του επιπζδου των
δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Δϊςε ζνα ςφτνομο οριςμό για τισ ζννοιεσ δθμιουργικότθτα και καινοτομία κακϊσ και τον
ρόλο τουσ για τον οργανιςμό.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Ρεριζγραψε τθν ςθμαςία και τον ρόλο τθσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ μζςα ςτον
οργανιςμό ςου.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Εξιγθςε τθν ςπουδαιότθτα τθσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ για τθν ποιότθτα των
υπθρεςιϊν που παρζχει ο οργανιςμόσ.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Δϊςε παραδείγματα διαφορετικϊν τεχνικϊν που εμπλουτίηουν το επίπεδο δθμιουργικότθτασ
και καινοτομίασ ςτον οργανιςμό.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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5. Εξιγθςε πϊσ θ καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα ςτισ περιφζρειεσ μπορεί να υποςτθριχκεί από
τθν επιχειρθματικι δθμιουργικότθτα.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

6. Δϊςε παραδείγματα για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να εμπλουτιςτεί θ ατμικι
δθμιουργικότθτα ςτον εργαςιακό χϊρο.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

7. Ροιοί είναι οι παράγοντεσ που ςυνδζονται με τθν καινοτομία και επιχειρθματικότθτα οι
οποίοι κακορίηουν τθν επιτυχία ενόσ οργανιςμοφ και/ι μιασ περιφζρειασ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

8. Μπορείσ να ςκεφτείσ κάποιεσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που φροντίηουν για τισ ανάγκεσ και
προςδοκίεσ των πελατϊν και/ι πολιτϊν?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Ραράρτθμα 6. Ερωτθματολόγιο γενικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων
από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαφωνϊ
απόλυτα

Διαφωνϊ

Δεν ξζρω

Συμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Ραρακαλϊ δείξτε πόςο ςυμφωνείται με τισ παρακάτω προτάςεισ χρθςιμοποιϊντασ τθν κλίμακα
που ςασ δίνεται, όπου: 1 = διαφωνϊ απόλυτα και 5 = ςυμφωνϊ απόλυτα.

Ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του εργαςτθρίου ιταν ςαφείσ

1

2

3

4

5

Το εργαςτιριο κάλυψε όλα τα απαραίτθτα κζματα

1

2

3

4

5

Τα υλικά του εργαςτθρίου ιταν καλά προετοιμαςμζνα

1

2

3

4

5

Οι ςυμμετζχοντεσ του εργαςτθρίου πιραν ενεργό μζροσ

1

2

3

4

5

Το εργαςτιριο ιταν μια καλι ευκαιρία για ςυηιτθςθ

1

2

3

4

5

Ο χρόνοσ τουσ εργαςτθρίου αξιοποιικθκε αποτελεςματικά

1

2

3

4

5

Ο τόποσ διεξαγωγισ του εργαςτθρίου ιταν προςβάςιμοσ ςε
μζνα

1

2

3

4

5

Το εργαςτιριο ικανοποίθςε τι προςδοκίεσ μου

1

2

3

4

5

Ροιζσ πτυχζσ τουσ εργςτθρίου ιταν ιδιαίτερα χριςιμεσ για εςάσ;
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Ροιζσ πτυχζσ τουσ εργςτθρίου ιταν λιγότερο χριςιμεσ για εςάσ;
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Ζχετε πρόςκετα ςχόλια ςχετικά με το εργαςτιριο;
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Ραρακαλϊ ςθμειϊςτε τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ για να ενθμερϊνεςτε ςχετικά με το
πρόγραμμα: ..............................................................
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