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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ

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, αναλυτικισ ςκζψθσ, επινοθτικότθτασ, θγεςίασ και ευελιξίασ.
Αντίκετα προορίηεται να ειςάγει και να προκαλζςει ςυηθτιςεισ κατά τθ διάρκεια μιασ ςειράσ
Πιλοτικϊν εμιναρίων/εργαςτθρίων Κατάρτιςθσ που πρόκειται να οργανωκοφν και να
υλοποιθκοφν, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ FIERE, ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ εταίρουσ ςε
Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ιςλανδία και Ρορτογαλία.
Για να προετοιμαςτεί το ςυγκεκριμζνο Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων, χρθςιμοποιικθκε μια
μεγάλθ ποικιλία από πθγζσ και δθμοςιευμζνα ζργα. Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε για το υλικό
το οποίο πρόςφεραν οι ςυνεργάτεσ που είναι υπεφκυνοι τθσ προετοιμαςίασ των Εκπαιδευτικϊν
Ενοτιτων FIERE – AllWeb (Ελλάδα), Εκπαιδευτικό Κζντρο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο UNWE
(Βουλγαρία) και Εκπαιδευτικό Κζντρο Τεχνολογίασ (Ιρλανδία) κακϊσ επίςθσ και για τα ςχόλια που
διατυπϊκθκαν ςε προςωπικζσ ανταλλαγζσ και ςυηθτιςεισ κατά τισ ςυναντιςεισ των εταίρων.
Οι Εταίροι του FIERE
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα FIERE (Προϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Περιφερειϊν 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. Η 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 Ιρλανδία, AllWeb Solutions
– μια θγετικι εταιρία για τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν Ελλάδα,
CESIE – ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ μθ κυβερνθτικόσ ανεξάρτθτοσ Οργανιςμόσ από τθν Ιταλία, ο
Εμπορικόσ και Βιομθχανικόσ Σφλλογοσ Barcelos από τθν Ρορτογαλία, Einurd ehf – μια
ςυμβουλευτικι εταιρία από τθν Ιςλανδία, 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.
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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 Πακζτου Εργαςίασ (ΠΕ) 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
ανάπτυξθ ενόσ δικτφου ςυμβοφλων/ διοργανωτϊν που κα υποςτθρίηουν τουσ μακθτευομζνουσ
τθσ περιφερειακισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων). Η 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.
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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.
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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.
4. Εξθγοφν το 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.
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3. 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.



υςχετιςμόσ 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.



υμπεράςματα 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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1. 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». Η 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. Η 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).
“Σι 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). Η 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
Εγχειρίδιο Εκπαιδευομζνων
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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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2. Σι 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.
Η 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. Η 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.
Κςωσ 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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3. φντομθ αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ για τθν δθμιουργικότθτα και θ
ςυνειςφορά τθσ ςτθν «δθμιουργία αξίασ»
3.1. 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). Η 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; Ή 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. φνδεςθ: να κάνεισ ςυςχετιςμοφσ μεταξφ ερωτιςεων, προβλθμάτων, ι ιδεϊν που
φαίνονται αςφνδετα εκ πρϊτθσ όψεωσ
2. Προβλθματιςμόσ: να κζτεισ ερωτιματα που αμφιςβθτοφν τθν κοινι ςοφία
3. Παρατιρθςθ: 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. Πειραματιςμόσ: 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». Η
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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ηελ
Επηζηήκε

Μια ςυνοπτικι απάντθςθ ςτθν κρίςιμθ ερϊτθςθ που τζκθκε πρωτφτερα δίνεται ςτο επόμενο
διάγραμμα. Οι τρεισ ςυνιςτϊςεσ που επιςθμαίνονται («Εξειδίκευςθ», «Δθμιουργικι ςκζψθ» και
«Παροχι 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 υνιςτϊςεσ τθσ Δθμιουργικότθτασ

Εξειδικευμζνθ Γνϊςθ: Τεχνικι,
Διαδικαςτικι & Ρνευματικι

Δθμιουργικότθτα
Κίνθτρα:
Εςωτερικά:επθρεαηόμενα
από εργαςιακά
περιβάλλοντα

Δθμιουργικι κζψθ:
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»:
Πρϊτθ: «Παραδοςιακζσ» 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!
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Δεφτερθ: Σο 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.
Σρίτθ: 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.
Σζταρτθ: 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.
Πζμπτθ: 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. Η 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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3.2. Δθμιουργικότθτα ςε Οργανιςμοφσ
Η 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). Η 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)

3.2.1. Δομι και υςτιματα 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. Η 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. Η ανάκεςθ
εργαςιϊν μπορεί επίςθσ να κάνει τθ διαφορά. Η 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!

3.2.2. Πόροι 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). Η ζλλειψθ βαςικϊν πόρων μπορεί να αποκαρρφνει και να εμποδίςει τθν δθμιουργικι
ςκζψθ, και ςυνεπϊσ να περιορίςει τθν καινοτομία. Η 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.
Η 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.
Η 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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4. 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. Η 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».
Η επιτυχία ενόσ οργανιςμοφ εξαρτάται από τθν Δθμιουργικότθτα, αφοφ αυτι εξοπλίηει άτομα και
οργανιςμοφσ κατάλλθλα ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ Προκλιςεισ 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.
Η 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. Η 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). Η 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. Η 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).
Η 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.
Η 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



Η επιπόλαιθ κριτικι των διατυπωμζνων εναλλακτικϊν απόψεων και προτεινόμενων ιδεϊν



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



Η ζλλειψθ υποςτιριξθσ από τουσ ανϊτερουσ και/ι τουσ ςυναδζλφουσ



Ο ανταγωνιςμόσ κατά τθν ανταλλαγι γνϊςεων.
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5. Σο Πρόγραμμα FIERE: Ζρευνα για τισ Ανάγκεσ Περιφερειακϊν
Οργανιςμϊν ςε Δεξιότθτεσ – Αναφορζσ ςτθν Δθμιουργικότθτα και
ςχετικζσ δεξιότθτεσ
5.1. 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 Ιοφνιο του 2015.
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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. Η 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.

5.2. Σα Βαςικά υμπεράςματα 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. Η 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 Πορτογαλία, 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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6. Πρόγραμμα FIERE – Περιλιψεισ επιλεγμζνων Καλϊν Πρακτικϊν
6.1. 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. Η περίπτωςθ του Austurbrú – θ περίπτωςθ ανάμειξθσ περιφερειακοφ εκπαιδευτικοφ
κζντρου ςτιριξθσ ςτθν Ανατολικι Ιςλανδία.
2. Η περίπτωςθ του ICY – Κζντρο Καινοτομίασ για νζουσ ςτθν πόλθ του Gotse Delchev, που
βρίςκεται ςτθν Νότιο-Δυτικι Βουλγαρία
3. Η περίπτωςθ του Libera Terra (κυριολεκτικά «Ελεφκερθ Γθ») ενόσ μθ κερδοςκοπικοφ
κοινωνικοφ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το 2001 ςτθν “Alto Belice Corleonese” περιφζρεια
τθσ ικελίασ, ςτθν Ιταλία.
4. Η περίπτωςθ του «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» μια πρωτοβουλία από τον Διμο τθσ
Θζρμθσ, θ οποία βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του Νομοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ.
5. Η μελζτθ περίπτωςθσ τθσ ςυγχϊνευςθσ των άλλοτε Βόρειων και Νότιων υμβουλίων τθσ
Κομθτείασ Tipperary ςτο τωρινό υμβοφλιο τθσ Κομθτείασ Tipperary (TCC), Ιρλανδία.
6. Η περίπτωςθ του In.Cubo – Θερμοκοιτίδα για τισ Καινοτόμεσ Επιχειρθματικζσ
Πρωτοβουλίεσ που δθμιουργικθκε από τθν ACIBTM – Εταιρία για το Κζντρο
Θερμοκοιτίδασ τθσ Σεχνολογικισ Βάςθσ του Minho, Πορτογαλία.
7. Η μελζτθ περίπτωςθσ του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου Σεχνολογίασ 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 2: Αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα ωσ τρόποι εντοπιςμοφ και
ικανοποίθςθσ των αναγκϊν του πελάτθ/πολίτθ.
3. Ενότθτα 3: 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
υμβουλίου 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. Η ςφνοψθ των
δυο αυτϊν μελετϊν περιπτϊςεων παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια, ενϊ το πλιρεσ κείμενό τουσ
υπάρχει ςτο Εγχειρίδιο Μελετϊν Περιπτϊςεων FIERE.

6.2. φνοψθ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 1: Austurbrú
Austurbru ses. είναι ζνασ οργανιςμόσ ςτιριξθσ ςτθν Ανατολικι Ιςλανδία και ιδρφκθκε ςτισ 8
Μαΐου 2012. Το όνομά του αναφζρεται ςε μια γζφυρα ςτθν ανατολι, θ οποία ςυμβολίηει τθν
ενότθτα τθσ ανατολικισ περιοχισ τθσ Ιςλανδίασ. 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 Ιςλανδίασ. Η
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. Η 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 Ιςτοςελίδα 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.
Η 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.
Η 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. Η
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. Η 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..

6.3. φνοψθ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 2: Η ςυγχϊνευςθ των Βόρειων και Νότιων
υμβουλίων τθσ Κομθτείασ Tipperary
Η 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 Ιοφνιο 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.
Η Κομθτεία Tipperary, θ μεγαλφτερθ κομθτεία τθσ ενδοχϊριασ Ιρλανδίασ, 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
Ιρλανδίασ.
Τον Ιοφλιο του 2011 θ Ιρλανδικι 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. Η 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.
Η 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. Η 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.
Η 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. Η φάςθ ςχεδιαςμοφ πραγματοποιικθκε τθν περίοδο από τον Ιοφλιο του 2011 μζχρι
και τον Ιοφλιο 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.
Η φάςθ εφαρμογισ τότε οδιγθςε ςτθν επίςθμθ θμερομθνία ςυγχϊνευςθσ 3 Ιουνίου 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. Η 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.
Η 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. Η 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.
Η επικοινωνία με τουσ μετόχουσ – ςτελζχθ, εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι, ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ και άλλοι τοπικοί οργανιςμοί – αντιπροςϊπευςαν ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ
ςυγχϊνευςθσ.
Η 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.
Η φάςθ παγίωςθσ περιλαμβάνει τθν περίοδο από τθν τυπικι ςυγχϊνευςθ (Ιοφνιοσ 2014). Στο
επίκεντρό τθσ βρίςκεται θ απόςυρςθ τεχνικισ ςυγχϊνευςθσ και θ αντικατάςταςι τθσ με νζα
νοοτροπία οργάνωςθσ. Η 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.
Η ςυγχϊνευςθ των δυο μεγάλων τοπικϊν εξουςιϊν δεν ζγινε πριν από το 2014 ςτθν Ιρλανδία. Το
αποτζλεςμα που κα ζχουμε από τθν ςυγκεκριμζνθ εμπειρία κα κατευκφνει τουσ άλλουσ
δθμόςιουσ υπθρεςιακοφσ οργανιςμοφσ που αναδιοργανϊνονται με παρόμοιο τρόπο ςτθν
Ιρλανδία αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν Ε.Ε..
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1.

Η ζννοια τθσ Αναλυτικισ κζψθσ και τθσ Επινοθτικότθτασ

Το παρόν κεφάλαιο κάνει μια αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςχετικά με τισ βαςικζσ ζννοιεσ των
δεξιοτιτων, πάνω ςτισ οποίεσ εςτιάηει θ Εκπαιδευτικι Ενότθτα Νο 2, δθλαδι τθν αναλυτικι
ςκζψθ και τθν επινοθτικότθτα. Ο ςκοπόσ του είναι να εμπλουτίςει τθν αναλυτικι ςκζψθ των
εργαηομζνων που απαςχολοφν οι δθμόςιοι και εκελοντικοί τομείσ. Γι αυτό, περιλαμβάνει κάποιεσ
οδθγίεσ ςχετικά με τθν επινοθτικότθτα, θ οποία κεωρείται το κλειδί, τόςο για τον οργανιςμό όςο
και τον εργαηόμενο ατομικά, ςτθν όςο τον δυνατόν αποτελεςματικότερθ προςφορά υπθρεςιϊν
ςτον πελάτθ ι τον πολίτθ.

1.1. Αναλυτικι κζψθ
Ωσ Αναλυτικι Σκζψθ, που ςυχνά αναφζρεται και ωσ «κριτικι» ςκζψθ, ορίηεται θ διαδικαςία
εκείνθ που κακορίηει τθν αυκεντικότθτα, τθν ακρίβεια ι τθν αξία κάποιου πράγματοσ,
χαρακτθρίηεται δε από τθν ικανότθτα να αναηθτά αιτίεσ και εναλλακτικζσ, να αντιλαμβάνεται τθν
κατάςταςθ ςυνολικά, και να πείκει βάςει αποδείξεων (Wegerif, 2002). Η αναλυτικι ςκζψθ
εφοδιάηει κάποιον με τθν ικανότθτα να λφνει προβλιματα άμεςα και αποτελεςματικά. Ακολουκεί
μια μεκοδικι, βιμα-προσ βιμα, προςζγγιςθ ςκζψθσ που επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να
αποδομεί ςφνκετα προβλιματα ςε επιμζρουσ απλά και διαχειρίςιμα ςτοιχεία με ςκοπό τθν
επίλυςι τουσ.
Οι εκπαιδευτικοί ζχουν από καιρό παρατθριςει τθν ςθμαςία των δεξιοτιτων τθσ
αναλυτικισ/κριτικισ ςκζψθσ ωσ προϊόν τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ρολφ πρόςφατα αυτό το
είδοσ δεξιότθτασ χαρακτθρίςτθκε μια από εκείνεσ τθσ δεξιότθτεσ μάκθςθσ και καινοτομίασ που
προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ για τθν μεταλυκειακι εκπαίδευςθ αλλά και τθν εργαςία. Επιπλζον,
θ αναλυτικι/κριτικι ςκζψθ αντιμετωπίηεται ωσ μια διακεματικι δεξιότθτα απαραίτθτθ για το
πανεπιςτιμιο και τθν εργαςία (Lai, 2011). Ραρά τθν ευρεία αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ, δεν
υπάρχει εμφανισ ομοφωνία ωσ προσ τον οριςμό τθσ αναλυτικισ/κριτικισ ςκζψθσ.
Η βιβλιογραφία για τθν κριτικι ςκζψθ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςε δυο πρωταρχικζσ ακαδθμαϊκζσ
επιςτιμεσ: τθν φιλοςοφία και τθν ψυχολογία (Lewis &Smith, 1993). Ο Sternberg (1986) ζχει
διακρίνει και ζνα τρίτο παρακλάδι κριτικισ ςκζψθσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, το οποίο αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν περίπτωςι μασ και ςυγκεκριμζνα για τουσ ςτόχουσ που κζτονται από
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το πρόγραμμα FIERE. Πςοι εργάηονται ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε
ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν κριτικι ςκζψθ. Ο Benjamin Bloom και οι ςυνεργάτεσ του ανικουν ςε
αυτι τθν κατθγορία, με παραγωγικό αποτζλεςμα τθν ταξινόμθςθ δεξιοτιτων επεξεργαςίασ
πλθροφοριϊν (1956). Η ταξινόμθςθ αυτι αποτελεί πλζον μια από τισ πιο δθμοφιλείσ πθγζσ από
τισ οποίεσ εμπνζονται θ διδαςκαλία και αξιολόγθςθ δεξιοτιτων ανϊτερθσ νοθτικισ διαδικαςίασ.
Η ταξινόμθςθ Bloom ακολουκεί μια ιεραρχία, ςτον βάςθ τθσ οποίασ βρίςκεται θ «κατανόθςθ» και
ςτθν κορυφι θ «αξιολόγθςθ». Οι τρεισ ανϊτερεσ βακμίδεσ (ανάλυςθ, ςφνκεςθ, και αξιολόγθςθ)
αναφζρονται ςυχνά ωσ αντιπροςωπευτικζσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ (Kennedy et al., 1991). Το
πλεονζκτθμα τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ είναι το γεγονόσ ότι ςτθρίηεται ςτθν μακροχρόνια
εμπειρία τθσ τάξθσ και παρατθριςεισ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ςε αντίκεςθ με τισ
φιλοςοφικζσ και ψυχολογικζσ παραδόςεισ (Sternberg, 1986).

1.2. Πρακτικζσ προςεγγίςεισ για το πϊσ να ςκεφτόμαςτε αναλυτικά
Η αναλυτικι ςκζψθ ακολουκεί τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ επίλυςθσ προβλθμάτων και ωσ
διαδικαςία αναλφεται ςτα ακόλουκα ςτάδια:

Πρόβλθμα

Λφςθ

Ανάλυςθ

Τπόκεςθ

τοιχεία

τάδιο 1: Ορίηοντασ το πρόβλθμα
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Ζνα πρόβλθμα είναι ςτθν ουςία μια κατάςταςθ που κρίνεται πωσ χριηει διόρκωςθσ – και
επομζνωσ υποδθλϊνει μια ζλλειψθ «πλθρότθτασ». Είναι ςθμαντικό να διαςφαλίςουμε ότι
λφνουμε το ςωςτό πρόβλθμα – μπορεί να μθν αυτό που παρουςιάηει ο πελάτθσ. Οι βαςικζσ
ζννοιεσ ςτον προςδιοριςμό του προβλιματοσ που πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν είναι οι εξισ:
o Ρολλά από τα προβλιματα εντοπίηονται αρχικά από τον πελάτθ.
o Το πρόβλθμα ζρχεται ςτο επίκεντρο όταν αποςαφθνίηεται – κακοδθγεί τθν αναλυτικι
διαδικαςία.
o Η εφρεςθ λφςθσ ςε ζνα πρόβλθμα που ζχει οριςτεί με ςαφινεια είναι ςυνικωσ μια
διαδικαςία ανακάλυψθσ – ξεκινϊντασ με ζναν εννοιολογικό οριςμό και μζςα από τθν
ανάλυςθ (βακφτερα αίτια, ανάλυςθ επιπτϊςεων, κλπ) το πρόβλθμα αναδιαμορφϊνεται
και επαναπροςδιορίηεται όςον αφορά τα επιμζρουσ ηθτιματα.

τάδιο 2: Διαμορφώνοντασ τισ Τποκζςεισ
Η υπόκεςθ είναι μια ανεπίςθμθ εξιγθςθ για μια παρατιρθςθ που μπορεί να διαςταυρωκεί (π.χ.
να αποδειχκεί ι να διαψευςκεί) με επιπλζον ζρευνα. Για τθν διαμόρφωςθ τθσ υπόκεςθσ πρζπει
να ξεκινιςουμε από το τζλοσ βρίςκοντασ τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα, «υποκζτοντασ» δθλαδι. Βοθκά
επίςθσ ςτθν δθμιουργία ενόσ χάρτθ για να προςεγγίςουμε το πρόβλθμα. Οι βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν
διαμόρφωςθ τθσ υπόκεςθσ που αξίηουν να αναφερκοφν περιλαμβάνουν:
o Οι υποκζςεισ μποροφν να εκφράηονται ωσ πικανζσ αιτίεσ τθσ ρίηασ του προβλιματοσ.
o Ο επιμεριςμόσ του προβλιματοσ ςε βαςικοφσ παράγοντεσ (βακφτερα αίτια) μπορεί να
βοθκιςει ςτθν διαμόρφωςθ υποκζςεων.

τάδιο 3: υλλογι τοιχείων
Αυτό το ςτάδιο ζχει να κάνει με τθν ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν (που ζχουν ουςία – δεν είναι
ψευδείσ) οι οποίεσ ζχουν ποιοτικι (απόψεισ ειδικϊν) ι ποςοτικι (μετριςιμθ επίδοςθ) αξία για τισ
αποφάςεισ που κα λθφκοφν. Η ςυλλογι ςχετικϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν είναι ζνα κρίςιμο
βιμα για τθν τεκμθρίωςθ των αναλφςεων που αποφαςίηουν τθν απόδειξθ ι τθν διάψευςθ των
υποκζςεων. Οι βαςικζσ ζννοιεσ που εδϊ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν είναι οι εξισ:
o Να ξζρεισ το ςθμείο που κα «ςκάψεισ».
o Να ξζρεισ πϊσ να φιλτράρεισ πλθροφορίεσ.
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o Να ξζρεισ πϊσ να επαλθκεφςεισ με πράγματα που ζχουν ιδθ γίνει ςτο παρελκόν.
o Να ξζρεισ πϊσ να εφαρμόςεισ πράγματα που ςχετίηονται με το πρόβλθμα.

τάδιο 4: Διεξαγωγι Ανάλυςθσ
Αυτι είναι θ προμελετθμζνθ διαδικαςία του επιμεριςμοφ του προβλιματοσ μζςα από τθν
εφαρμογι γνϊςθσ και ποικίλων τεχνικϊν ανάλυςθσ. Η ανάλυςθ γεγονότων προχποκζτει τθν
απόδειξθ ι διάψευςθ των υποκζςεων, ενϊ βοθκά ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των κεμάτων και
παραγόντων που βρίςκονται πίςω από το πρόβλθμα. Οι βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν διεξαγωγι τθσ
ανάλυςθσ περιλαμβάνουν:
o Είναι γενικότερα προτιμότερο να αφιερϊνεται περιςςότεροσ χρόνοσ ςτθν ανάλυςθ
δεδομζνων και πλθροφοριϊν αντί ςτθν ςυλλογι τουσ. Ο ςτόχοσ είναι να βρεκοφν
ςτοιχεία που γριγορα κα επιβεβαιϊνουν ι κα απορρίπτουν τθν υπόκεςθ.
o Η ανάλυςθ βακφτερων αιτιϊν, τα προςχζδια θ ανάλυςθ των πεδίων ιςχφοσ είναι
μερικζσ από τισ πολλζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν.

τάδιο 5: Ανάπτυξθ Λφςθσ
Οι λφςεισ είναι οι τελικζσ προτάςεισ που παρουςιάηονται ςτουσ πελάτεσ βάςει των
αποτελεςμάτων από τον ζλεγχο τθσ υπόκεςθσ. Οι λφςεισ είναι αυτό που οι πελάτεσ επιδιϊκουν
τελικά να αποκτιςουν. Οι βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν ανάπτυξθ λφςθσ που πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν
είναι οι εξισ:
o Είναι ςθμαντικό να εξαςφαλίςουμε ότι θ λφςθ ταιριάηει ςτον πελάτθ – οι λφςεισ είναι
άχρθςτεσ αν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν.
o Δοκιμάηοντασ τθν λφςθ ςτθν πρακτικι τθσ εφαρμογι, ζχοντασ ζνα ηωντανό
παράδειγμα, είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ να ελζγξουμε τθν αποδοτικότθτα και
τθν βιωςιμότθτα τθσ λφςθσ.

ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΕΨΗ
Η ικανότθτα να ςκεφτόμαςτε αναλυτικά είναι μια από τισ πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ που ζνασ
ενιλικασ μπορεί να κατζχει, και όπωσ πολλζσ άλλεσ δεξιότθτεσ, ζτςι και αυτι είναι εκπλθκτικά
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εφκολο να τθν μάκουμε. Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται μερικζσ προτάςεισ που μπορεί κανείσ να
αξιοποιιςει για να αποκτιςει τθν δεξιότθτα τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ και να κατανοιςει καλφτερα
βαςικζσ ζννοιεσ, ςυηθτιςεισ και κζματα.



Πειράματα ςκζψεωσ εξετάηουν βαςικζσ ζννοιεσ

Τα πειράματα ςκζψεωσ είναι ςπουδαία εργαλεία λογικισ που εξετάηουν μια κατάςταςθ ι ζνα
επιχείρθμα ςτθν ολότθτά τουσ. Ενϊ κάποια πειράματα ςκζψεωσ διευκολφνουν τθν διεξαγωγι
ςυμπεραςμάτων, κάποια άλλα ζχουν ςχεδιαςτεί για ςτθρίηουν τθν λογικι ςε εικαςίεσ και είναι
απίκανο να πλιρθ «δϊςουν λφςθ» ςτο ςφνολό τουσ.
Τα πειράματα ςκζψεωσ ποικίλουν από φιλοςοφικά ςε πρακτικά. Ζνα παράδειγμα ενόσ τζτοιου
πειράματοσ είναι θ διαμόρφωςθ υποκζςεων ςχετικά με τον τρόπο που κάποιοσ κα αντιδροφςε
ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ με περιοριςμζνεσ επιλογζσ και αποτελζςματα.



Μθ προςκόλλθςθ ςτον αντίςτροφο ςυλλογιςμό

Ο αντίςτροφοσ ςυλλογιςμόσ χρθςιμοποιεί το αντίκετο μιασ αλθκοφσ κατάςταςθσ για να
απαντιςει ςε μια ερϊτθςθ ι υποκετικι κατάςταςθ. Για παράδειγμα, μια αρχικι διλωςθ κα
μποροφςε να είναι: «Αν προςκζςεισ αλάτι ςτο κρζασ, θ γεφςθ του κα αλλάξει.»
Αυτι θ διλωςθ είναι πλιρωσ λογικι και ακριβισ. Τελικά, αν προςκζςει κανείσ αλάτι ςτο κρζασ, θ
γεφςθ του πράγματι αλλάηει. Ωςτόςο, θ αντίςτροφθ διλωςθ – «Αν δεν προςκζςεισ αλάτι ςτο
κρζασ, θ γεφςθ του δεν κα αλλάξει.» - δεν είναι λογικι ι ακριβισ.
Αυτό ιςχφει γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να αλλάξει κανείσ τθν γεφςθ του κρζατοσ,
προςκζτοντασ, για παράδειγμα, ηάχαρθ. Ο αντίςτροφοσ ςυλλογιςμόσ μπορεί να είναι
αποτελεςματικό εργαλείο λογικισ ςε δεδομζνεσ καταςτάςεισ, αλλά είναι και μια επικίνδυνθ
πλάνθ τθσ λογικισ όταν επικαλείται.
Οι αντίςτροφεσ δθλϊςεισ είναι απλά ζνα είδοσ πλάνθσ τθσ λογικισ. Άλλοι υποςτθρίηουν ότι ζνα
δεδομζνο αποτζλεςμα είναι αλθκζσ επειδι δεν μπορεί να διαψευςτεί και καταλιγουν ςτο
ςυμπζραςμα ενόσ επιχειριματοσ πριν καν αυτό ερμθνευκεί.


Επαλικευςθ ςτοιχείων χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία πθγϊν
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Επαλικευςθ ςτοιχείων χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία πθγϊν

Στοιχεία, αρικμοί και ςτατιςτικζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και να τροποποιθκοφν ζτςι ϊςτε
να υποςτθρίξουν οποιαδιποτε γνϊμθ ι μόδα. Μερολθψίεσ επιλογισ ακόμα και εςκεμμζνθ
χειραγϊγθςθ, άφκονοι τρόποι με τουσ οποίουσ τα ςτοιχεία μποροφν να διαςτρεβλωκοφν, κάνουν
τθν εξακρίβωςθ των ςτοιχείων απαραίτθτθ.
Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ είναι θ ικανότθτα αποςφνκεςθσ του
τρόπου με τον οποίο τα ςτοιχεία και οι αρικμοί ςυλλζγονται. Τα διαγράμματα απεικονίηουν
δθμοςκοπιςεισ, πολλοί από τουσ αρικμοφσ των δθμόςιων δεδομζνων τουσ δεν είναι τόςο
ακριβείσ όςο φαίνονται να είναι αρχικά.
Για παράδειγμα, μια δθμοςκόπθςθ για ζνα αμφιλεγόμενο κοινωνικό κζμα μπορεί εφκολα να
λοξοδρομιςει προσ τθν μια ι τθν άλλθ κατεφκυνςθ διαλζγοντασ ζνα προκατειλθμμζνο κοινό.
Μια δθμοςκόπθςθ ςτθν ερϊτθςθ «Ρρζπει να φτιάχνονται ποδθλατοδρόμοι ςε όλουσ τουσ
δρόμουσ;» κα πάρει διαφορετικι απάντθςθ από ζνα κοινό ποδθλατιςτϊν, για παράδειγμα, απ’
ότι κα ζπαιρνε από ζνα κοινό οδθγϊν αυτοκινιτων.
Πταν οι άνκρωποι ςυναντοφν ζνα επιχείρθμα που βαςίηεται αποκλειςτικά ςε ςτοιχεία και
αρικμοφσ, πρζπει να κοιτοφν τισ πθγζσ αυτϊν των ςτατιςτικϊν και τον τρόπο ςυλλογισ τουσ. Κςωσ
βρεκεί ζνασ αποκαλυπτικόσ παράγοντασ ςτθν ςυλλογι ςτοιχείων ι ςτισ ερωτιςεισ που
χρθςιμοποιοφνται για να πάρουν ςυνζντευξθ από τουσ ερωτθκζντεσ οι οποίοι δείχνουν
προκατάλειψθ ι χειραγϊγθςθ.



«Διαπλθκτιςμόσ» ιδεϊν για βακφτερθ κατανόθςθ

Εάν οι άνκρωποι πιςτεφουν ότι οι ιδζεσ τουσ είναι αδιάτρθτεσ τότε κα πρζπει να δοκιμάςουν τθν
ιςχφ του επιχειριματόσ τουσ ςυηθτϊντασ με κάποιον που ζχει αντίκετθ άποψθ. Η ζκκεςι τουσ ςε
αντίκετεσ απόψεισ και επιχειριματα είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να εντοπίςουν ελαττϊματα
ςτον ςυλλογιςμό τουσ.
Πταν οι άνκρωποι μελετοφν ζνα κζμα εισ βάκοσ και αποκτοφν μια ςυγκεκριμζνθ άποψθ, είναι
εφκολο να αγνοιςουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που αντιτίκεται ςτθν άποψι τουσ.
Επομζνωσ είναι ωφζλιμο να εκτίκενται ςε νζεσ πλθροφορίεσ, ενδιαφζρουςεσ ςτατιςτικζσ και
πειςτικά αποδεικτικά ςτοιχεία αντίκετα του επιχειριματοσ τουσ ςυηθτϊντασ με ανκρϊπουσ που
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ζχουν αντίκετεσ απόψεισ. Κςωσ δεν είναι εφκολο, αλλά είναι ζνασ εξαίρετοσ τρόποσ να κάνουν τθν
ικανότθτα αναλυτικισ ςκζψθσ και εντοπιςμοφ λακϊν ανάλυςθσ πολφ πιο αποτελεςματικι.

1.3. Επινοθτικότθτα
Η επιχειρθματικι επινοθτικότθτα αναφζρεται ςτθν ικανότθτα αυτο-ελζγχου και κακοδιγθςθσ τθσ
ςυμπεριφοράσ με ςκοπό τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ δφςκολων, αγχωτικϊν και απαιτθτικϊν
καταςτάςεων (Meichenbaum, 1977). Η επιχειρθματικι επινοθτικότθτα αποτελείται από τρεισ
γενικζσ ικανότθτεσ – γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και προςανατολιςμζνθ ςτθν δράςθ (Kanungo &
Misra, 1992). Οι ικανότθτεσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ πνευματικζσ επιδεξιότθτεσ που
διευκολφνουν τθν επιτυχι προςαρμογι ςτισ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται από το εξωτερικό
περιβάλλον. Η επιχειρθματικι ςυμπεριφορά είναι ο ςυντονιςμόσ λειτουργιϊν, δραςτθριοτιτων
και δράςεων κατά τθν αποδοχι ευκαιριϊν και τθν δθμιουργία οργανιςμϊν. Η επιχειρθματικι
ςυμπεριφορά βρίςκεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν επιχειρθματικι επινοθτικότθτα. Οι Sasi και Sendil
(2000) ςυμπεραίνουν ότι αν υποκζςουμε ότι θ επιχειρθματικι επινοθτικότθτα επθρεάηει τθν
επιχειρθματικι ςυμπεριφορά, τότε θ ικανότθτα πρόβλεψθσ ενδυναμϊνεται. Το να είναι κανείσ
επινοθτικόσ είναι ότι χρειάηεται για να αναδειχτεί ςε επιτυχθμζνο επιχειρθματία. Η
επινοθτικότθτα προςφζρει ζνα πλοφςιο καταςκεφαςμα ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ που
ςυνδυάηει τθν δθμιουργικι αξιοποίθςθ, όχι μόνο των οικονομικϊν πόρων, αλλά και πλικοσ
άλλων μθ οικονομικϊν πόρων που οδθγοφν ςτθν πάγια επιβίωςθ και ςτακερι επίδοςθ. Η
επινοθτικότθτα περιλαμβάνει καινοτομία, πρωτοβουλία, δθμιουργικότθτα, αφοςίωςθ, όραμα
και αιςιοδοξία. Ο Min (1999) κεωρεί τθν δθμιουργικότθτα, τον οραματιςμό, τθν αιςιοδοξία και
τθν πρωτοτυπία τισ ςθμαντικότερεσ αρετζσ με τισ οποίεσ καταρτίηεται ζνασ επιχειρθματίασ. Οι
Gartner (1990) και Saayman et al. (2008) επιςθμαίνουν επίςθσ τθν ςυμβολι τθσ καινοτομίασ ςτθν
επιχειρθματικότθτα. Ο Drucker (2012) αναφζρει ότι όςουσ επιχειρθματίεσ ζχει ςυναντιςει ζχουν
«δεςμευτεί προσ τθν ςυςτθματικι εξάςκθςθ καινοτομίασ». Ο Levitt (2022) χαρακτθρίηει τθν
δθμιουργικότθτα «περιςςότερο ωσ βάροσ, παρά ωσ αποκορφφωμα» κι αυτό λόγω τθσ ζλλειψθσ
δθμιουργικϊν ανκρϊπων ςτον επιχειρθματικό τομζα. Σφμφωνα με τουσ Russell και Faulkner
(2004), ςε περιόδουσ αναταραχισ είναι που οι επιχειρθματίεσ είναι ςυχνότερα επινοθτικοί
εντοπίηοντασ ευκαιρίεσ ςτο περιβάλλον και χρθςιμοποιϊντασ τθν δθμιουργικότθτα για να φζρουν
τθν καινοτομία. Συνεπϊσ, όλα τα πορίςματα ςυςτινουν τθν επινοθτικότθτα ωσ μία βαςικι αρετι
ενόσ επιχειρθματία.
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1.4. Πρακτικζσ ςυμβουλζσ για το πϊσ να είςτε επινοθτικοί
Στθν πραγματικότθτα θ ηωι δεν μασ δίνει ζτοιμεσ λφςεισ ςτο χζρι για να λφςουμε τα προβλιματα
και τισ καταςτάςεισ που ζχουμε να αντιμετωπίςουμε. Αν βρεκείσ ςε μια δφςκολθ κατάςταςθ,
μερικζσ φορζσ πρζπει να χρθςιμοποιιςεισ ότι διακζτεισ, μαηί με λίγθ δόςθ δθμιουργικότθτασ και
ευφερετικότθτασ, ϊςτε να ανταπεξζλκεισ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται μερικζσ γενικζσ
ςυμβουλζσ.
Να είςαι προετοιμαςμζνοσ. Δεν μπορείσ να περιμζνεισ τα πάντα, αλλά μπορείσ να περιμζνεισ
πολλά πράγματα, και όςα περιςςότερα μπορείσ να προετοιμάςεισ ζγκαιρα, τόςεσ περιςςότερεσ
πθγζσ κα ζχεισ διακζςιμεσ να αξιοποιιςεισ όταν αντιμετωπίηεισ ζνα πρόβλθμα. Επίςθσ, βρεσ
τρόπουσ να χαλιναγωγιςεισ μελλοντικά προβλιματα, αν μπορείσ. Η πρόλθψθ είναι θ καλφτερθ
κεραπεία!
Να αξιολογείσ τθν κατάςταςθ. Πταν προκφπτει μια απαιτθτικι κατάςταςθ, προςπάκθςε να
αποςαφθνίηεισ και να ορίηεισ το πρόβλθμα όςο τον δυνατόν καλφτερα. Είναι προτιμότερο να
βρεισ μια λφςθ ςτο πρόβλθμα από το να αγχϊνεςαι. Αυτό μπορείσ να το μάκεισ εκπαιδεφοντασ το
μυαλό ςου κάκε φορά που αρχίηεισ να ανθςυχείσ.
Να αξιολογείσ αυτά που ζχεισ διακζςιμα. Το να είςαι επινοθτικόσ ςθμαίνει, πάνω απ’ όλα, να
χρθςιμοποιείσ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ με ςφνεςθ και δθμιουργικότθτα. Μθν ξεχνάσ ότι δεν
μπορείσ να βρεισ παντοφ πόρουσ. Ζχεισ πρόςβαςθ, ι μπορείσ να αποκτιςεισ κάποιο θ κάποια από
τα παρακάτω: άνκρωποι, επικοινωνία, πλθροφορίεσ, χριματα, χρόνο;
Να δουλεφεισ αναδρομικά. Ράρε απόκεμα από αυτά που ζχεισ διακζςιμα, και μετά ςυλλογίςου
πϊσ μπορείσ να τα εφαρμόςεισ ςτο πρόβλθμα.
Να «αμφιςβθτείσ» τουσ κανόνεσ. Χρθςιμοποίθςε πράγματα με πρωτότυπουσ τρόπουσ ι πιγαινε
αντίκετα ςτθν ςυμβατικι ςοφία ι κοινωνικζσ νόρμεσ, αν βοθκάει. Να είςαι προετοιμαςμζνοσ να
αναλάβεισ τθν ευκφνθ, τισ αποηθμιϊςεισ, ι να απολογθκείσ αν υπερβείσ τα όρια.
Να είςαι δθμιουργικόσ. Σκζψου τισ μθ ςυμβατικζσ πικανότθτεσ αλλά και τισ εμφανείσ ι
πρακτικζσ. Κςωσ εμπνευςτείσ από αυτζσ για να φτάςεισ ςε μια εφικτι λφςθ.
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Να πειραματίηεςαι. Δοκιμζσ και λάκθ μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά αν δεν ζχεισ κακόλου
εμπειρία για μια οριςμζνθ κατάςταςθ, είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ για να τθν αποκτιςεισ. Στθν
τελικι, κα μάκεισ τι δεν δουλεφει.
Να εκμεταλλεφεςαι τθν κατάςταςθ, όπου είναι δυνατό. Αν ζχαςεσ μια ευκαιρία προςπάκθςε να
αςχολθκείσ με οτιδιποτε ουςιαςτικό, μζχρι να ςου παρουςιαςτεί ξανά μια παρόμοια ευκαιρία.
Να αυτοςχεδιάηεισ. Μθν περιορίηεςαι ςτο ςκεπτικό οτι μόνο μια μόνιμθ λφςθ ταιριάηει.
Χρθςιμοποίθςε ότι ζχεισ ςτθν διάκεςι ςου για να βρεισ μια προςωρινι λφςθ.
Να αρπάηεισ ευκαιρίεσ. Αν μια ευκαιρία ςου παρουςιαςτεί, κάνε ότι καλφτερο μπορείσ για να τθν
αξιοποιιςεισ. Μθν ςκζφτεςαι πολφ!
Να δρασ άμεςα. Συχνά μια αποτελεςματικι λφςθ ζρχεται με μια γριγορθ ανταπόκριςθ. Να είςαι
αποφαςιςτικόσ, και από τθ ςτιγμι που θ απόφαςθ ζχει λθφκεί, μθν το αναλφεισ πάρα πολφ,
απλά δράςε!
Να μακαίνεισ από τα λάκθ ςου. Αν χρειάςτθκε κάποτε να αγωνιςτείσ για να διορκϊςεισ ζνα
πρόβλθμα, ανζλαβε δράςθ ϊςτε να ςιγουρευτείσ ότι δεν κα ξαναγίνει. Αν δοκίμαςεσ κάτι και δεν
δοφλεψε, δοκίμαςε κάποιον άλλον τρόπο τθν επόμενθ φορά.
Να είςαι επίμονοσ. Αν εγκαταλείψεισ τθν προςπάκεια πριν λυκεί το πρόβλθμα, τότε δεν ζχεισ
λφςει τίποτα. Ρροςπάκθςε ξανά, δοκίμαςε δεκάδεσ ι ακόμα και εκατοντάδεσ τρόπουσ, αν
χρειαςτεί. Ροτζ μθν κεωρείσ τθν μθ επιτυχία ωσ αποτυχία – αντιμετϊπιςζ τθν ωσ εξάςκθςθ. Δεσ
τθν κετικι πλευρά ςε κάκε περίπτωςθ.
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2. Η κζςθ των ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων ςτουσ Περιφερειακοφσ
Οργανιςμοφσ
Η ζρευνα FIERE για τθν ανάλυςθ αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ αποτελεί τθν βάςθ για τθν ανάπτυξθ
ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ το οποίο πρόκειται να
υλοποιθκεί ςε κάκε μια από τισ χϊρεσ εταίρουσ FIERE μζςα ςτο 2015. Συγκεκριμζνα, τα
ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα αναδεικνφουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ και κα
αποτελζςουν τον πυρινα των διαφόρων εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, δθλαδι:
o Ενότθτα 1: δθμιουργικότθτα και καινοτομία,
o Ενότθτα 2: αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα,
o Ενότθτα 3: θγεςία και ευελιξία.

2.1. Βαςικά υμπεράςματα ζρευνασ
Τα βαςικά ςυμπεράςματα από τθν Ζρευνα FIERE για τισ Ανάγκεσ ςε Δεξιότθτεσ μποροφν να
τεκμθριϊςουν, είτε άμεςα είτε ζμμεςα, τθν ςπουδαιότθτα των δεξιοτιτων τθσ αναλυτικισ
ςκζψθσ και επινοθτικότθτασ, κακϊσ επεκτείνουν τισ δυνατότθτεσ ενόσ οργανιςμοφ που προωκεί
τθν ανάπτυξθ περιφερειϊν ωσ προσ τθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα. Τα
ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ζχουν ωσ εξισ:
Βουλγαρία
o Πςον αφορά τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από οργανιςμοφσ, οι άντρεσ χαρακτθρίςτθκαν
επινοθτικοί, ευζλικτοι και κακοδθγοφμενοι από τα μζγιςτα αποτελζςματα, ενϊ οι γυναίκεσ
δίνουν ζμφαςθ ςτθν ευελιξία και τθν αναλυτικι ςκζψθ.
o Οι άντρεσ του εκελοντικοφ τομζα ξεχϊριςαν τθν διαχείριςθ εργαςιϊν και τθν επινοθτικότθτα,
ωσ τισ πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ.
Ελλάδα
o Ανάμεςα ςτισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τουσ οργανιςμοφσ των ςυμμετεχόντων, θ
αναλυτικι ςκζψθ και θ προνοθτικότθτα εκτιμικθκαν ιδιαίτερα.
o Η αναλυτικι ςκζψθ και θ προνοθτικότθτα κεωρικθκαν οι δφο πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για
τθν διεκπεραίωςθ του ρόλου τουσ.
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Ιςλανδία
o Πςον αφορά τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τον οργανιςμό, οι ςυμμετζχοντεσ που
προζρχονται από τον δθμόςιο τομζα πρζπει να είναι επινοθτικοί και ευζλικτοι.
o Συνολικά, υπιρχε ομοφωνία ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (γυναίκεσ και άντρεσ) ότι θ
επινοθτικότθτα κατατάςςεται ςτισ πιο αξιοςθμείωτεσ δεξιότθτεσ.
Ιρλανδία
o Γυναίκεσ και άντρεσ προερχόμενοι από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ςυμφϊνθςαν οτι θ
επινοθτικότθτα είναι θ πιο ςθμαντικι δεξιότθτα που απαιτείται από τον οργανιςμό τουσ.
Επιπλζον, οι γυναίκεσ μόνο ςυμφϊνθςαν οτι είναι πολφ ςθμαντικό να είναι κανείσ
αναλυτικόσ.
o Συνολικά, υπιρχε ομοφωνία ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (γυναίκεσ και άντρεσ) ότι οι πιο
πολφτιμεσ δεξιότθτεσ είναι οι εξισ: διαχείριςθ εργαςιϊν, επινοθτικότθτα εργαηομζνων,
επίλυςθ προβλθμάτων και προνοθτικότθτα.
Ιταλία
o Σφμφωνα με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, καινοτομία/δθμιουργικότθτα και εργαςιακι
επινοθτικότθτα κεωροφνται οι πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ςτουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ
τουσ.
o Για τουσ άντρεσ διερωτοφμενουσ του δθμόςιου τομζα, οι πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ςτισ
οποίεσ οι εργαηόμενοι πρζπει να εκπαιδεφονται είναι: θγεςία, επινοθτικότθτα, επιδίωξθ
ςτόχων και επίλυςθ προβλθμάτων.
o Στουσ ιςχφοντεσ ρόλουσ τουσ μζςα ςτουσ οργανιςμοφσ, οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ
διλωςαν ότι ζπρεπε να είναι πιο πακιαςμζνοι με τθν δουλειά τουσ, ευζλικτοι, προνοθτικοί,
αναλυτικοί και να επιλφνουν προβλιματα.
Πορτογαλία
 Συνολικά οι πιο ςπουδαίεσ δεξιότθτεσ για τουσ οργανιςμοφσ των ςυμμετεχόντων ιταν θ
επινοθτικότθτα και ευελιξία.
Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα ςυμπεράςματα των αντίςτοιχων ερευνϊν που
διεξιχκθςαν από κάκε ζναν εταίρο FIERE ςτισ περιφζρειζσ τουσ, ςυγκεντρωτικζσ αναφορζσ για
τθν κάκε χϊρα είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα2 του FIERE.

2

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/
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3. υνειςφορά του προγράμματοσ FIERE – παραδείγματα Καλϊν
Πρακτικϊν
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει περιλιψεισ μελετϊν περιπτϊςεων, που είναι πιο ςχετικζσ κυρίωσ
λόγω τθσ αντίςτοιχθσ τρζχουςασ εκπαιδευτικισ ενότθτασ και των δεξιοτιτων που αυτι εςτιάηει,
δθλαδι τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ και επινοθτικότθτασ.
Οι μελζτεσ περιπτϊςεων εντοπίηονται και αναπτφςςονται από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ
για να εκπλθρϊςουν τουσ ςτόχουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ Νο 2 «Αναλυτικι ςκζψθ και
επινοθτικότθτα ωσ μζςα αναγνϊριςθσ και ικανοποίθςθσ των αναγκϊν των πελατϊν/πολιτϊν»,
και είναι οι ακόλουκεσ:
o Η περίπτωςθ του «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» (που προςφζρεται από τθν Allweb, Ελλάδα).
o Η μελζτθ περίπτωςθσ του Κζντρου Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs: Δθμιουργϊντασ ζνα
Οικοςφςτθμα Ανοιχτό ςτθν Καινοτομία (που προςφζρεται από το WIT, Ιρλανδία).

3.1. Περίλθψθ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 1: «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου»
Η Καλι Ρρακτικι «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» αναφζρεται ςε μια «καινοτομικι και επιχειρθματικι»
πρωτοβουλία που αναπτφςςεται και εφαρμόηεται από τον Διμο Θζρμθσ, που βρίςκεται
ανατολικά του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ (περιφζρεια κεντρικισ Μακεδονίασ), ςε μια απόςταςθ
δεκαπζντε (15) χιλιομζτρων από το μθτροπολιτικό κζντρο Θεςςαλονίκθσ. Ο Διμοσ Θζρμθσ
αποτελείται από δεκατζςςερεισ (14) τοπικζσ κοινότθτεσ και καταλαμβάνει μια περιοχι περίπου
386 χλμ².
Η υπθρεςία του «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ του Διμου
Θζρμθσ να αναφζρουν υπάρχοντα και /ι αναπτυςςόμενα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ
περιοχι, όπωσ λακκοφβεσ, παράνομθ ρίψθ ςκουπιδιϊν, ελαττωματικά φϊτα δρόμου,
κατεςτραμμζνα

πλακάκια

πεηοδρομίου,

και

παράνομεσ

διαφθμιςτικζσ

πινακίδεσ.

Τα

υποβαλλόμενα κζματα εκκζτονται ςτον χάρτθ τθσ πόλθσ. Οι χριςτεσ μποροφν να προςκζςουν
φωτογραφίεσ και ςχόλια. Επίςθσ, μποροφν να προτείνουν λφςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ γειτονιάσ
τουσ.
Τα «προβλιματα» που ο Διμοσ αντιμετϊπιηε ιταν μάλλον ςοβαρά:


Ελλιπισ επικοινωνία με τουσ πολίτεσ,
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Αρνθτικά ςυναιςκιματα προσ τισ Αρχζσ του Διμου,



Διαιϊνιςθ προβλθμάτων και



Υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ.

Μζςα από ζνα οργανωμζνο Σχζδιο καινοτομικϊν παρεμβάςεων, το οποίο βαςιηόταν, ςε μεγάλο
βακμό, ςτθν δθμιουργικότθτα του προςωπικοφ του Διμου και τθν χριςθ τθσ τεχνολογίασ, θ
κατάςταςθ βελτιϊκθκε και τα προβλιματα αποκαταςτάκθκαν. Εν ςυντομία, θ κφρια
«καινοτομικι» λφςθ που επινοικθκε και εφαρμόςτθκε ιταν θ δθμιουργία μιασ πλιρωσ
διαδραςτικισ Βάςθσ Δεδομζνων όπου οι πολίτεσ αναφζρουν τα προβλιματά τουσ, ελζγχουν τθν
δράςθ που οι υπθρεςίεσ του Διμου λαμβάνουν κακϊσ και τθν ανατροφοδότθςθ ςτουσ πολίτεσ ςε
πραγματικό χρόνο.
Γενικά, θ διαδικαςία εφαρμογισ κεωρικθκε επιτυχθμζνθ! Από το 2011, όταν θ νζα Υπθρεςία
ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ, ελιφκθςαν περιςςότερεσ από 1000 αναφορζσ πολιτϊν και τα
αναφερόμενα προβλιματα, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, επιλφκθκαν με επιτυχία.
Η Εφαρμογι ζχει γίνει ευρζωσ γνωςτι και πολλζσ τοπικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ, αλλά και οργανιςμοί
από διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ και μθ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ζχουν επικοινωνιςει με τον Διμο ςχετικά
με τισ πικανότθτεσ μεταφοράσ και υιοκεςίασ.
Τα προβλιματα που ζπρεπε να ξεπεραςτοφν είχαν να κάνουν με τθν κατανοθτι και αναμενόμενθ
εςωτερικι «αντίςταςθ ςτθν αλλαγι», που αποδίδεται κυρίωσ ςε κάποιουσ φορείσ που δίςταηαν
να αναλάβουν πρόςκετα κακικοντα με τα οποία δεν ιταν εξοικειωμζνοι. Από τθν άλλθ πλευρά, ο
κφριοσ παράγοντασ που βοικθςε τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν ιταν θ «πολιτικι βοφλθςθ»
που εκφράςτθκε από τον Διμαρχο για να προχωριςει ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ
«Βελτιϊνω τθν πόλθ μου».
Αξίηει, ωςτόςο, να ςθμειωκεί οτι θ διακεςιμότθτα επιδότθςθσ από τθν ΕΕ και θ ςυμβολι
μεταβιβάςιμθσ διεκνοφσ τεχνικισ εξειδίκευςθσ και βοικειασ, ιταν επίςθσ ςθμαντικόσ
παράγοντασ ςτθν άμβλυνςθ «κινδφνων» και εμποδίων. Η «Ρολιτικι κζλθςθ», από μόνθ τθσ, ίςωσ
δεν επαρκοφςε, αν οι περιοριςμζνοι οικονομικοί πόροι ζπρεπε να εκτραποφν από άλλεσ χριςεισ.
Ραρόμοια ςχόλια ίςωσ μποροφν να περιγράψουν και το χρονοδιάγραμμα που αποδόκθκε για το
πρόγραμμα ςτο ςφνολό του.
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3.2. Περίλθψθ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 2: Κζντρο Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs
Η μελζτθ περίπτωςθσ του Κζντρου Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs εξερεφνθςε τον ρόλο κλειδί
που παίηουν τα άτομα ςτθν ίδρυςθ του Κζντρου Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs και ςτθν
εξζλιξι του ςε ζνα οικοςφςτθμα ανοιχτό ςτθν καινοτομία. Η κεντρικι ζννοια τθσ καινοτομίασ ςτο
πρότυπο ArcLabs είναι θ δυναμικι που δθμιουργείται από τθν ςυςτζγαςθ ακαδθμαϊκϊν και
ερευνθτϊν ςτθν Ομάδα Συςτθμάτων Λογιςμικοφ Τθλεπικοινωνίασ (TSSG) και ςτο Κζντρο
Επιχειρθςιακισ Ανάπτυξθσ και Ρεριφερειακισ Οικονομίασ (CEDRE), μθχανικϊν ( ςτθν TSSG) και
επιχειρθματιϊν ( ςτο CEDRE) και νεοςφςτατων εταιριϊν ςτο κζντρο κερμοκοιτίδασ. Ο ςκοπόσ τθσ
μελζτθσ περίπτωςθσ είναι να επεξθγιςει πϊσ τα άτομα που ζχουν αλθκινό όραμα και
επικεντρϊνονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ περιφζρειασ μποροφν να υποςτθρίξουν τθν
οικονομικι ανάπτυξθ εμπλουτίηοντασ τθν ζρευνα και ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα μιασ
περιφζρειασ να απορροφιςει τθν καινοτομία.
Ο ςκοπόσ του Κζντρου Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs είναι να παρζχει ςτουσ επιχειρθματίεσ
(με υψθλζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ) και ςτισ κοινοπραξίεσ που βρίςκονται ςε αρχικό ςτάδιο τθν
υποςτιριξθ που χρειάηονται για να επιτφχουν ςτισ εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ. Το ArcLabs
ςτοχεφει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ παρζχοντασ υπθρεςίεσ ςυμβοφλων
επιχειριςεων, κακοδιγθςθσ και επίςθσ πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ R&D του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου
Τεχνολογίασ Waterford. Το Εκπαιδευτικό Κζντρο Τεχνολογίασ Waterford ζχει δθμιουργιςει ζνα
επιτυχθμζνο πρότυπο ςυςτεγαςμζνθσ ζρευνασ, νεοςφςτατων επιχειριςεων και επιχειρθςιακισ
κατάρτιςθσ μζςα από το πρότυπο ArcLabs. Το κλειδί για τθν εφαρμοςμζνθ προςζγγιςθ είναι θ
δυνατότθτα μεταφοράσ ανκρϊπινου κεφαλαίου ανάμεςα ςτα τρία ςτοιχεία κακϊσ θ ζρευνα
παράγει τθν τεχνογνωςία και τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, και βοθκά τισ επιχειριςεισ που
βρίςκονται ςε αρχικό ςτάδιο να αναπτφξουν τισ τεχνολογίεσ τουσ. Η κερμοκοιτίδα επιχειριςεων
προςφζρει τθν φυςικι υποδομι κακϊσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Συγκεκριμζνα
προγράμματα επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ που προςφζρονται από το ArcLabs είναι αγωγοί
επιχειριςεων

που

ενδιαφζρονται

να

αποκτιςουν

πρόςβαςθ

ςτθν

ζρευνα

και

να

χρθςιμοποιιςουν υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ κερμοκοιτίδασ.
Η δθμιουργία νζου τζτοιου περιβάλλοντοσ απαιτεί πολφ χρόνο, αφοςίωςθ και πρόβλεψθ και το
πρότυπο ArcLabs προςφζρει ζναν χάρτθ για μικρζσ και μεμονωμζνεσ περιφζρεισ για το πϊσ
μποροφν να χτίςουν ςυςτιματα ανοιχτά ςτισ καινοτομίεσ αναπτφξουν ειδίκευςθ ςτθν περιφζρεια
και να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ περιφερειακισ οικονομίασ (O’ Gorman και Donnelly, 2014). Το
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Κζντρο Ζρευνασ και Καινοτομίασ ArcLabs, ιδθ από τθν ίδρυςι του το 1996 ζχει εξαςφαλίςει
επιδοτιςεισ που ξεπερνοφν τα εκνικά και Ευρωπαϊκά επίπεδα με ςκοπό τθν βαςικι και
εφαρμοςμζνθ ζρευνα και τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ ζρευνασ.
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1. Oι ζννοιεσ τθσ Ηγεςίασ και Ευελιξίασ
Ο ςκοπόσ αυτοφ του κεφαλαίου είναι να παρζχει μια ςφντομθ αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ για
τθν ενότθτα τθσ «Ηγεςίασ και Καινοτομίασ που ενιςχφουν τθν Καινοτομία ςτουσ Δθμόςιουσ και
Εκελοντικοφσ Τομείσ». Αυτι θ αναςκόπθςθ εξετάηει τθν βιβλιογραφία ςχετικι με τα βαςικά
ςτοιχεία τθσ ευελιξίασ, τθσ θγεςίασ και τθσ θγεςίασ που κεωρείται μια μορφι ευελιξίασ.
Η ευελιξία ςυχνά περιγράφεται ωσ θ ικανότθτα κάποιου να «αντιμετωπίηει αγχωτικζσ
καταςτάςεισ και να ανταπεξζρχεται ςε αυτζσ αποτελεςματικά» (Holahan, Moos και Schaefer,
1996, ςελ. 33). Η ευελιξία ςυχνά αναφζρεται ωσ μια μόνιμου τφπου ςυμπεριφορά, αφοφ δε
μπορεί κανείσ να είναι ευζλικτοσ ςιμερα και να μθν είναι ευζλικτοσ αφριο, εφόςον θ ευελιξία
ςθματοδοτεί τθν προοπτικι για εξζλιξθ υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ (Patterson, 2001). Επιπλζον, θ
ευελιξία ςυχνά κεωρείται ωσ θ ικανότθτα του ατόμου να «αντιμετωπίηει επιτυχϊσ μεγάλεσ
αλλαγζσ, αντιξοότθτεσ ι κινδφνουσ» (Conrad, 2002, ςελ. 37). Ωςτόςο, θ ευελιξία, είναι κάτι
περιςςότερο από μια απλι ατομικι «αντιμετϊπιςθ» μζςα ςε μια δφςκολθ κατάςταςθ, αφοφ
αναφζρεται ςτθν ικανότθτα για ευθμερία και προςαρμογι (Richardson, 2002) και ςτθν ιδιότθτα
να μπορεί κάποιοσ να μετατρζπει τισ προκλιςεισ ςε ευκαιρίεσ (Lengnick-Hall και Beck, 2003).
Η ευελιξία ςυχνά αντανακλά τθν ικανότθτα ενόσ οργανιςμοφ να αντιμετωπίηει, να διαχειρίηεται
και να μακαίνει μζςα από δφςκολεσ καταςτάςεισ και μάλιςτα θ μάκθςθ είναι το κλειδί. Το
γεγονόσ αυτό δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτουσ οργανιςμοφσ που εμπλζκονται ςτθν δθμιουργία και
διαχείριςθ γνϊςθσ (Stewart and O’ Donnell, 2007). Επιπλζον, οι Sutcliffe and Vogus (2003)
υποςτθρίηουν οτι οι οργανιςμοί μποροφν να αυξιςουν τθν αποδοτικότθτά τουσ με τθν τόνωςθ
τθσ ευελιξίασ των εργαηομζνων. Η βιβλιογραφία ςχετικά με τθν ευελιξία ςτοχεφει ςτθν εκτίμθςθ
ι αξιολόγθςθ των ςτρατθγικϊν που τα άτομα επιλζγουν, όταν αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνεσ
προκλιςεισ (Harland, Harrison, Jones and Reiter-Palmon, 2005), παρά ςτον αντίκτυπο ι τθν
επιτυχία αυτϊν των επιλογϊν. Ωςτόςο, θ ευελιξία ςυχνά μελετάται ςτα πλαίςια τθσ θγεςίασ και
τθσ θγετικισ ςυμπεριφοράσ.
Οι θγετικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται όταν θ ηωι ι θ δουλειά βρίςκονται ςε ακμι είναι πολφ
διαφορετικζσ από τισ θγετικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφν οι δφςκολοι καιροί (Patterson, 2001).
Αυτό παρατθρείται βζβαια και ςε πολλζσ άλλεσ δεξιότθτεσ ι ςυμπεριφορζσ που απαιτοφνται ςτο
δθμόςιο ι εκελοντικό τομζα εργαςίασ. Η βαςικι ζννοια τθσ θγεςίασ μζςα ςε ζναν χϊρο εργαςίασ
ι ςε ζναν ςφλλογο, εκελοντικι ομάδα ι κοινωνία ςυχνά ςυγχζεται με τθν διοίκθςθ του ςυλλόγου
ι τθσ κοινωνίασ. Η θγεςία και θ διοίκθςθ είναι δφο ευκρινϊσ ξεχωριςτά κζματα θ διοίκθςθ
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αναφζρεται ςτουσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ και τον ςωςτό προχπολογιςμό ενϊ θ θγεςία ςθμαίνει
τθ λιψθ αποφάςεων, τθν κακοδιγθςθ και τθν διαχείριςθ αλλαγϊν (Kotter, 2001).
Είναι πολφ δφςκολο να αποδοκεί ζνασ οριςμόσ για τθν Ηγεςία. Ωςτόςο, μπορεί να περιγραφεί ωσ
«μια διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα άτομο επθρεάηει μια ολόκλθρθ ομάδα ανκρϊπων για τθν
επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ» (Northouse, 2010, ςελ. 3). Η απόδοςθ οριςμοφ ι περιγραφισ ςτθν
θγεςία εςτιάηει ςε δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ (1) τθν θγεςία ωσ διαδικαςία ι επιρροι και (2) τθν
θγεςία ωσ προςωπικό χαρακτθριςτικό (Bass, 1991 - Kotter, 2001 - Zaccaro, 2007). Σφμφωνα με
τθν ευρεία ζννοια του όρου ζνασ Ηγζτθσ φζρνει τουσ ανκρϊπουσ κοντά, ςφμφωνα όμωσ με τον
Bass (1991) Ηγζτθσ μεταςχθματιςμοφ είναι εκείνοσ που μπορεί να εμπνζει το μζλλον, παρζχει
κίνθτρα και ωκεί τουσ ανκρϊπουσ προσ αυτό το όραμα, διευκφνει τθν υλοποίθςθ του οράματοσ
και χτίηει τθν ομάδα και τθν κάνει ςυνοδοιπόρο ςε αυτι τθν διαδικαςία.
Η Ευελιξία και Ηγεςία είναι δφο διαφορετικζσ δεξιότθτεσ, όμωσ ο Harland (et al 2005)
επιχειρθματολογεί υπζρ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ των δεξιοτιτων αυτϊν, κακϊσ θ ευελιξία είναι
ηωτικι για τθν ςυνολικι καταξίωςθ του ατόμου ωσ Ηγζτθ. Η ευελιξία λειτουργεί ςαν αγωγόσ
παροχισ ενζργειασ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ ι δφςκολεσ
καταςτάςεισ (Patterson, 2001) και οι κφριεσ ιδιότθτεσ θγετικισ δφναμθσ που χαρακτθρίηουν τθν
ευελιξία είναι:
o Αιςιοδοξία κατά τθν διάρκεια δφςκολων καταςτάςεων
o Ρροςιλωςθ
o Διατιρθςθ ελαςτικότθτασ ςτον τρόπο προςζγγιςθσ του ςκοποφ
o Δράςθ και όχι αντίδραςθ
o Εφαρμογι ευελιξίασ τθρϊντασ παράλλθλα τισ ςτρατθγικζσ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ, αυτό
αναφζρεται ςτθν ςυντιρθςθ και άςκθςθ ευελιξίασ.
Κςωσ κάποιοι επιδεικνφουν ευελιξία και θγετικζσ ικανότθτεσ περιςςότερο από κάποιουσ άλλουσ,
αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει οτι τζτοιεσ δεξιότθτεσ δεν διδάςκονται και δεν μακαίνονται. Αρκετά
ςυχνά ςυμβαίνει κάποιοι άνκρωποι απλά να μθν ξζρουν πϊσ να είναι πιο ευζλικτοι, ι πϊσ να
ςυμπεριφζρονται ωσ θγζτεσ οι αρετζσ θγεςίασ που αναφζρονται παραπάνω μποροφν να
προςανατολίςουν τουσ ανκρϊπουσ για το πόςο ευζλικτοι είναι και αν επιδεικνφουν κάποιο είδοσ
θγετικισ ςυμπεριφοράσ.
Ο Adair (2009) προτείνει θ εξερεφνθςθ θγετικισ ςυμπεριφοράσ ςτο άτομο να ξεκινάει από τον
αναλογιςμό προςωπικϊν εμπειριϊν και τον εντοπιςμό εκείνων των γεγονότων/παραδειγμάτων
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που το άτομο κεωρεί απαραίτθτα για μια επιτυχθμζνθ θγεςία. Μάλιςτα, ο Adair (2009) διαφωνεί
με τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων ι χαρακτθριςτικϊν που μπορεί να χαρακτθρίηουν μια
θγετικι ςυμπεριφορά και αυτό οδθγεί ςτο επιχείρθμα οτι «Ηγζτθσ γεννιζςαι, δεν γίνεςαι».
Βζβαια ο Adair (2009) παραδζχεται ότι θ θγεςία, για να ζχει αποτζλεςμα, προχποκζτει
ςυγκεκριμζνεσ κεμελιϊδεισ αρετζσ, όμωσ «όλεσ οι θγετικζσ αρετζσ μποροφν να καλλιεργθκοφν,
οριςμζνεσ περιςςότερο από κάποιεσ άλλεσ, με τθν εξάςκθςθ και τθν εμπειρία» (ςελ. 10). Η
βαςικι ιδζα, οτι οι θγετικζσ αρετζσ μποροφν να προωκθκοφν και να αναπτυχκοφν ενιςχφεται με
τθν παραδοχι του Owen (2009), ο οποίοσ διεξιγε μια ζρευνα ςε άτομα που αςχολοφνται με τον
επιχειρθματικό τομζα ςε όλα τα επίπεδα διαφόρων ειδϊν οργανιςμοφ, οτι υπό κατάλλθλεσ
περιςτάςεισ ο κακζνασ μπορεί να γίνει Ηγζτθσ.
Ο όροσ «θγεςία» μπορεί να αποκρουςτικόσ για τουσ μελλοντικοφσ ςυμμετζχοντεσ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ FIERE, αλλά ο ςτόχοσ του δεν είναι να δθμιουργιςει θγζτεσ, αλλά να
ενκαρρφνει τουσ εργαηομζνουσ ςτισ επιχειριςεισ δθμόςιου, εκελοντικοφ και κοινωνικοφ τομζα
να ςκζφτονται, να εξαςκοφν και να αναπτφςςουν θγετικζσ ικανότθτεσ και ςυμπεριφορζσ. Οι
εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ FIERE κα χρθςιμοποιιςουν κατά βάςθ μελζτεσ περιπτϊςεων για να
δθμιουργιςουν τθν βάςθ του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ. Συνολικά οι εταίροι FIERE ζχουν
εντοπίςει επτά μελζτεσ περιπτϊςεων οι οποίεσ απεικονίηουν διάφορα παραδείγματα για το πϊσ
οι επιχειρθματικοί άνκρωποι μποροφν να αςκιςουν ςθμαντικι επιρροι ςτθν περιφζρεια. Οι
μελζτεσ περιπτϊςεων κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν εργαλείο εξερεφνθςθσ τθσ ευελιξίασ και θγεςίασ
και κα αποτελζςουν ζναυςμα για ςυηιτθςθ και δράςθ ςτα πλαίςια μακθμάτων ϊςτε να
μπορζςουν οι εργαηόμενοι του δθμόςιου και εκελοντικοφ τομζα που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
πρόγραμμα να διευρφνουν τισ δεξιότθτεσ ευελιξίασ κακϊσ και τισ θγετικζσ ικανότθτεσ.
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2. Η κζςθ των εν λόγω δεξιοτιτων ςτουσ Περιφερειακοφσ
Οργανιςμοφσ
2.1. Ζρευνα FIERE για τθν Ανάλυςθ Αναγκϊν ςε Δεξιότθτεσ
Το κοινό ςτο οποίο το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απευκφνεται απαρτίηεται από εργαηομζνουσ που
απαςχολοφνται ςτον δθμόςιο τομζα, ςτουσ κοινοτικοφσ & επιχειρθματικοφσ κακϊσ και ςτουσ
εκελοντικοφσ τομείσ. Η ζρευνα για τθν Ανάλυςθ Αναγκϊν ςε Δεξιότθτεσ προςφζρει χριςιμεσ
πλθροφορίεσ που πλαιςιϊνουν τισ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ και τθν υπόςταςθ και αξία που
αποκτά θ κατάρτιςθ που προςφζρεται ςτουσ εργαηομζνουσ του δθμόςιου και εκελοντικοφ τομζα.
Πλοι οι εταίροι FIERE και όλοι οι τομείσ αποτιμοφν τθν αξία και το όφελοσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ πολφ υψθλά, ςε Βουλγαρία (94%), Ελλάδα (98%),
Ιςλανδία (85%), Ιρλανδία (94%), Ρορτογαλία (98%), και Ιταλία (94%). Η διαπίςτευςι τουσ ιταν
βζβαια πολφ ςθμαντικι αλλά φάνθκε οτι θ ζλλειψθ διαπίςτευςθσ δεν κα μείωνε τθν αξία και τον
αντίκτυπο ενόσ πρόγραμμα κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ςτουσ οργανιςμοφσ. Η κατάλλθλθ μζκοδοσ
που επιλζχκθκε για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ιταν θ μάκθςθ βαςιςμζνθσ ςε εργαςτιρια
(ειδικά για τουσ εταίρουσ από τθν Σικελία και τθν Ιρλανδία) κακϊσ και θ ςυνδυαςτικι μάκθςθ
(για τουσ εταίρουσ από τθν Ιςλανδία, Βουλγαρία και Ελλάδα). Στθν περίπτωςθ τθσ Βουλγαρίασ,
65% και ςτθν Ιρλανδία, 60% των ςυμμετεχόντων είχαν προθγοφμενθ επιχειρθματικι εμπειρία
ενϊ ςτθν Ελλάδα θ πλειοψθφία ποςοςτοφ 63% είχε μερικι μόνο επιχειρθματικι εμπειρία. Στθν
περίπτωςθ τθσ Ιςλανδίασ παρουςιάςτθκε υψθλό επίπεδο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε
όλουσ τουσ τομείσ κυρίωσ ςτον δθμόςιο, ενϊ 56% γυναικϊν και 40% ανδρϊν είχαν ξεκινιςει
μόλισ τθν δικι τουσ επιχείρθςθ. Στθν Ρορτογαλία 64% των ςυμμετεχόντων δεν είχαν εμπλακεί ςε
κανζνα είδοσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Η αυτοδυναμία των εργαηομζνων ιταν ιςχυρι ςε
όλουσ τουσ τομείσ και ςτουσ άντρεσ και ςτισ γυναίκεσ για τθν Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ιςλανδία και
Ελλάδα, αλλά όχι και για τθν Ρορτογαλία και Ιταλία.

2.2. Βαςικά υμπεράςματα ζρευνασ ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα τθσ «Ηγεςίασ και
Ευελιξίασ»
Η ανάλυςθ τθσ Ζρευνασ FIERE για τισ Ανάγκεσ ςε Δεξιότθτεσ διεξιχκθ μζςα από τθν παρατιρθςθ
των απαντιςεων από κάκε ζναν από τουσ τομείσ (δθλαδι τισ δθμόςιεσ, ιδιωτικζσ, εκελοντικζσ και
κοινωνικζσ επιχειριςεισ) και επίςθσ ςφμφωνα με τθν χϊρα και το φφλο. Η ςφνκεςθ κάκε μιασ
από τισ τρεισ ενότθτεσ που περιγράφονται παραπάνω, αντιπροςωπεφει τα τελικά αποτελζςματα
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και λαμβάνει υπόψθ το είδοσ τομζα, τον ρόλο και τισ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ. Ωςτόςο, κάκε
χϊρα ίςωσ κζλει να ςυμπεριλάβει και τουσ ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ διαχωριςμοφσ ςτο
περιεχόμενο και τθν υλοποίθςθ. Στθ ςυνζχεια εκκζτονται κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν κάκε
χϊρα ξεχωριςτά που μπορεί να φανοφν χριςιμεσ ςε κάκε ζναν από τουσ εταίρουσ FIERE;
Βουλγαρία
Οι άντρεσ αξιολόγθςαν τθν επινοθτικότθτα (94%), τθν ζμφαςθ ςτα αποτελζςματα και τθν
ευελιξία (89%) ωσ πολφ ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ςυνολικά. Οι γυναίκεσ επζδειξαν ότι θ ανάλυςθ
(97%) και θ ευελιξία (94%) ιταν επίςθσ υψθλισ ςθμαςίασ. Είναι ενδιαφζρον οτι, ςτον δθμόςιο
τομζα, θ θγεςία κεωρικθκε από τουσ άντρεσ μια αρκετά ςθμαντικι δεξιότθτα (67%) και οτι κα
ζπρεπε να περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ.
Ελλάδα
Οι Ζλλθνεσ ςυμμετζχοντεσ βακμολόγθςαν όλεσ τισ δεξιότθτεσ εκτόσ τθσ θγεςίασ πολφ υψθλά,
49% των ςυμμετεχόντων ςυμφϊνθςαν οτι θ θγεςία δεν ιταν απαραίτθτθ δεξιότθτα ςτο
πρόγραμμα κατάρτιςθσ και μόνο 24% των ςυμμετεχόντων κρίνουν τθν ςυμβολι τθσ θγεςίασ
απαραίτθτθ ςτθν επίδοςθ τθσ εργαςίασ τουσ.
Ιςλανδία
Στισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τουσ οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα θ ευελιξία (89%
άντρεσ, 84% γυναίκεσ) είχε τθν υψθλότερθ βακμολογία ενϊ ςτον ιδιωτικό τομζα 80% των
γυναικϊν ςθμείωςε οτι οι οργανιςμοί τουσ απαιτοφςαν από αυτζσ να είναι θγζτεσ. Στον κοινοτικό
και επιχειρθματικό τομζα 34% των γυναικϊν πιςτεφουν θ ευελιξία και θγεςία είναι οι λιγότερο
ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ, με εξαίρεςθ των εκελοντικό τομζα, ςτον οποίο θ θγεςία ιταν μια από τισ
πιο απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ και μάλιςτα πολφτιμθ για τθν επίδοςθ τθσ
εργαςίασ τουσ.
Ιρλανδία
Η θγεςία δεν κεωρικθκε από τουσ ερωτθκζντεσ από το δθμόςιο τομζα ωσ βαςικι δεξιότθτα που
πρζπει να περιλθφκοφν ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (Η θγεςία αποτιμικθκε ωσ ουδζτερθ από το
21% των ανδρϊν και το 25% των γυναικϊν).
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Ιταλία
Τόςο για τουσ άντρεσ όςο και τισ γυναίκεσ οι δεξιότθτεσ που βρίςκονται πρϊτεσ ςτθν λίςτα
κεωρικθκαν αρκετά ςθμαντικζσ ϊςτε να καταρτιςτοφν με αυτζσ, με εξαίρεςθ τθν κριτικι ςκζψθ,
τθν αναλυτικι ςκζψθ και τθν θγεςία. Γενικά, θ κζςθ ενόσ θγζτθ ι διευκυντι δεν κεωρικθκε
ςθμαντικι για ζναν οργανιςμό ι μια ςπουδαία δεξιότθτα που χριηει εκπαίδευςθσ. Στον ιδιωτικό
τομζα, θ επιμονι και θ θγεςία δεν κεωρικθκαν απλά ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ, αλλά οι
ςπουδαιότερεσ δεξιότθτεσ. Πμωσ, 50% των αντρϊν από τον ιδιωτικό τομζα υπζδειξαν οτι ζπρεπε
να είναι θγζτεσ ςτουσ ρόλουσ τουσ.
Πορτογαλλία
Γενικά, οι πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για τουσ οργανιςμοφσ των ςυμμετεχόντων ιταν θ
επινοθτικότθτα (91%) και θ ευελιξία(86%). Ωςτόςο, οι γυναίκεσ ανζφεραν οτι οι οργανιςμοί τουσ
απαιτοφςαν από αυτζσ να είναι ευζλικτεσ (98%). Οι άντρεσ από τουσ εκελοντικοφσ και
κοινοτικοφσ & επιχειρθματικοφσ τομείσ ανζφεραν οτι οι οργανιςμοί απαιτοφςαν από αυτοφσ να
είναι θγζτεσ (88%). Ζχει ενδιαφζρον το γεγονόσ οτι θ θγεςία ιταν πολφ πιο ςθμαντικι δεξιότθτα
για τον οργανιςμό ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ του δθμόςιου τομζα (42%) απ’ ότι ανάμεςα ςτουσ
άντρεσ (25%). Η θγεςία αξιολογικθκε από τουσ άντρεσ ιδιωτικοφ τομζα (25%) ωσ πολφ ςπουδαία
δεξιότθτα.
Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα ςυμπεράςματα των αντίςτοιχων ερευνϊν που
διεξιχκθςαν από κάκε ζναν εταίρο FIERE ςτισ περιφζρειεσ τουσ, ςυγκεντρωτικζσ αναφορζσ για
τθν κάκε χϊρα είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του FIERE3.

3

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/
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3. Περιλιψεισ Μελετϊν Περιπτϊςεων για τθν Ενότθτα Ηγεςίασ και
Επινοθτικότθτασ
Στα πλαίςια τθσ ενότθτασ «Ηγεςία και Ευελιξία ενιςχφουν τθν Καινοτομία και τθν Άμεςθ
Εξυπθρζτθςθ ςτον Δθμόςιο και Εκελοντικό Σομζα» εντοπίςτθκαν οι επόμενεσ μελζτεσ
περιπτϊςεων από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ για να υποςτθρίξουν τθν υλοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ FIERE:
o Η περίπτωςθ του ICY – Κζντρο καινοτομίασ για νζουσ ςτθν πόλθ Gotse Delchev, που
βρίςκεται ςτθν Νοτιο-Δυτικι Βουλγαρία.
o Η περίπτωςθ του Libera Terra (που ςθμαίνει «Ελεφκερθ Γθ») μια μθ κερδοςκοπικι κοινωνικι
ςυνεργαςία που ιδρφκθκε το 2001 ςτθν περιφζρεια «Alto Belice Corleonese» ςτθσ Σικελίασ,
ςτθν Ιταλία.
o Η περίπτωςθ του In.Cubo – «Εκκόλαψθ» Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Πρωτοβουλιϊν
δθμιουργικθκε από τθν ACIBTM – Εταιρία για το Κζντρο Θερμοκοιτίδασ τθσ Τεχνολογικισ
Βάςθσ του Mihno, Ρορτογαλία.
Αυτό το κεφάλαιο περιζχει περιλιψεισ μελετϊν περιπτϊςεων, οι οποίεσ είναι πιο ςχετικζσ με τθν
ενότθτα θγεςίασ και ευελιξίασ. Ο ςτόχοσ τθσ αναγνϊριςθσ και ανάπτυξθσ μελζτθσ περίπτωςθσ
ςτα πλαίςια του ΡΕ4 του προγράμματοσ FIERE είναι να προετοιμάςει και να διαδϊςει μελζτεσ
περιπτϊςεων καλϊν πρακτικϊν ϊςτε να εκπαιδεφςει τουσ μετόχουσ περιφερειϊν ςχετικά με τθν
καινοτόμο επιχειρθματικότθτα και να αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι
αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ. Οι μελζτεσ περιπτϊςεων καλϊν πρακτικϊν αναδεικνφουν επίςθσ τον
τρόπο με τον οποίο περιφερειακοί οργανιςμοί και άτομα ζχουν αξιοποιιςει τισ εν λόγω
δεξιότθτεσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ ικανότθτάσ
τουσ να προςφζρουν αποδοτικζσ υπθρεςίεσ.
Οι μελζτεσ περιπτϊςεων προορίηονται επίςθσ να γίνουν ςθμαντικά βοθκιματα για το δίκτυο
όλων εκείνων όςων παρζχουν/επιβλζπουν /ςυμβουλεφουν τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ϊςτε να
εργαςτοφν υπό το πρίςμα του προγράμματοσ για τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με το καινοτομικό
επιχειρθματικό μάκθμα και τθν παρακίνθςθ των ενιλικων μακθτϊν ςτθν περιφερειακι
κοινότθτα και εκελοντικοφσ οργανιςμοφσ να εφαρμόςουν τα παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν
ςτισ δικζσ τουσ περιφζρειεσ.
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3.1. Περίλθψθ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 1: Κζντρο Καινοτομίασ για νζουσ – ICY
Στθν Επιχειρθματικι Θερμοκοιτίδα του 2013, ο Gotse Delchev ειςιγαγε ζνα πρόγραμμα με τον
τίτλο Κζντρο Καινοτομίασ για Νζουσ – ICY, χρθματοδοτοφμενο από το Διαςυνοριακό Ρρόγραμμα
IPA Βουλγαρίασ-Μακεδονίασ 2007-2013. Οι ςτόχοι τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ ιταν να διευκολφνει
τθν ανάπτυξθ ενόσ περιβάλλοντοσ υπζρ τθσ καινοτομίασ ςτισ περιφζρειεσ εταίρων
υποςτθρίηοντασ τθν παραγωγι καινοτόμων ιδεϊν από νζουσ και ζπειτα μετατρζποντασ τισ ιδζεσ
αυτζσ ςε επιχειριςεισ και κοινωνικζσ κοινοπραξίεσ. Το πρόγραμμα αντιμετϊπιςε διάφορα
κωλφματα ςτθν διαςυνοριακι περιφζρεια που ςχετίηονται με:
1) Τθν ζλλειψθ καινοτομικοφ περιβάλλοντοσ, που να υποςτθρίηει δομζσ και ειδικζσ υπθρεςίεσ
ϊςτε να ενκαρρφνει νζουσ τθσ περιφζρειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που
αποτελοφν μειονότθτα και άλλων ευάλωτων ομάδων, να αναπτφξουν τισ καινοτόμεσ ιδζεσ
τουσ,
2) Η πολφ περιοριςμζνθ εφαρμογι καινοτομιϊν ςτθν SME ςτθν περιφζρεια του Gotse Delchev,
3) Η κακόλου ικανοποιθτικι κάλυψθ τθσ καινοτομίασ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Τα αποτελζςματα από τθν πρωτοβουλία επθρεάςτθκαν από τθν δθμιουργία και ανάπτυξθ ενόσ
καινοτόμου περιβάλλοντοσ και υπθρεςιϊν για νζουσ, ϊςτε να μπορζςουν οι ίδιοι να εφαρμόςουν
τισ ιδζεσ τουσ. Αυτό επιτεφχκθκε μζςα από τθν διεξαγωγι εκπαιδεφςεων και εργαςτθρίων ςε
κάκε μια από τισ χϊρεσ εταίρουσ για τουσ νζουσ με κζματα που εξερευνοφςαν τθν
δθμιουργικότθτα, τθν επεξεργαςία καινοτομιϊν ιδεϊν, τθν ομαδικι εργαςία, τθν μεταφορά
γνϊςθσ και τθν βίωςθ κοινϊν εμπειριϊν υπό το πρίςμα καινοτομιϊν, επίςθσ τθν κακοδιγθςθ και
δίκτυα καινοτομίασ, κακϊσ και τθν ςυνεργαςία με SMEs.
Η μακρόχρονθ εμπειρία του προςωπικοφ τθσ Θερμοκοιτίδασ Νζων Επιχειριςεων «Gotse
Delchev» ςτθν υποςτιριξθ των SMEs, ςτθν επιχειρθματικι εκπαίδευςθ και καινοτομίεσ ςτισ
περιφζρειεσ, αποδείχκθκε ανεκτίμθτθ ςτθν διαδικαςία εφαρμογισ των δραςτθριοτιτων του
προγράμματοσ. Ζνασ πολφ κετικόσ παράγοντασ ςτθν πρωτοβουλία αυτι ιταν το γεγονόσ οτι οι
νζοι, που εμπλζκονταν ςτο πρόγραμμα, παριγαν καινοτόμεσ ιδζεσ, και είχαν τθν ευκαιρία να
επεκτείνουν τισ ιδζεσ τουσ με τθν βοικεια κακοδθγθτϊν για να τισ παρουςιάςουν τελικά ςε
διευκυντζσ εταιριϊν, ςε ενδεχόμενουσ επενδυτζσ και ςτθν τοπικι διοίκθςθ.
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Η μελζτθ περίπτωςθσ παρζχει ζνα παράδειγμα μιασ πρωτοβουλίασ που ςκοπό ζχει τθν
προϊκθςθ καινοτομιϊν και επιχειρθματικότθτασ ανάμεςα ςε νζουσ ςτθν περιφζρεια του Gotse
Delchev. Οι δράςεισ που ζγιναν κα αποδειχκοφν πολφτιμεσ ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ
ικανοτιτων ανάμεςα ςτα διευκυντικά ςτελζχθ και τουσ εργαηομζνουσ τθσ Θερμοκοιτίδασ Νζων
Επιχειριςεων και κα διευκολφνουν τισ επιπλζον προςπάκειζσ τουσ να ενιςχφςουν τθν
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ςε τοπικό επίπεδο και να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ
ολόκλθρθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ.

3.2. Περίλθψθ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 2: Libera Terra
To Libera Terra είναι ζνα ςφνολο δικτφων κοινωνικϊν ςυνεργαςιϊν που ιδρφκθκε με ςκοπό τθν
κοινωνικι, οικονομικι και νομικι καλλιζργεια γεωργικϊν εκτάςεων οι οποίεσ παραδοςιακά
απζφεραν κζρδθ μόνο ςε εγκλθματικοφσ οργανιςμοφσ ηθμιϊνοντασ ολόκλθρθ τθν κοινωνία. Ο
κφριοσ ςκοπόσ του είναι να δείξει ςτουσ πολίτεσ πϊσ θ επαναχρθςιμοποίθςθ καταςχεκζντων
αγακϊν για κοινωνικοφσ ςκοποφσ μπορεί να αποφζρει πρακτικά οφζλθ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι
και ςτον τοπικό πλθκυςμό. Από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του, ζχει διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο
ςτθν κινθτοποίθςθ των πολιτϊν να απαιτιςουν ζνα νόμο που κα επιτρζπει τθν κοινωνικι χριςθ
καταςχεκζντων ακινιτων. Επιπλζον, ςθμαντικά βιματα ςτθν δθμιουργία των πρϊτων κοινωνικϊν
ςυνεργαςιϊν του δικτφου περιλαμβάνουν τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των μελϊν, τθν
παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων κακϊσ και το ςφςτθμα διοίκθςθσ. Στθν πραγματικότθτα, το
«Libera Terra» ζχει δθμιουργιςει το Δίκτυο Συνεργαςίασ «Libera Terra Mediterraneo» το οποίο
υποςτθρίηει τα ςτάδια εμπορίου και τθν διευκζτθςθ τθσ επωνυμίασ του για να ςυμπεριλάβει και
άλλεσ φάρμεσ ςτθν παραγωγι αγακϊν υπό τθν επωνυμία «Libera Terra». Σιμερα το «Libera
Terra» αποτελείται από δζκα κοινωνικζσ ςυνεργαςίεσ. Ολόκλθρθ θ διαδικαςία εφαρμογισ και
κυρίωσ το ςτάδιο ζναρξθσ ιταν δφςκολο. Ωςτόςο, οι παράγοντεσ που ςυνζβαλλαν ςτθν επιτυχία
του «Libera Terra» ιταν θ επιμονι των ιδρυτϊν και το γεγονόσ οτι το πρόγραμμα ιταν απόρροια
ομαδικισ δουλειάσ, όλων εκείνων που εργάςτθκαν μοιραηόμενοι τα ιδανικά τουσ.
Σι μακιματα αποκομίηουμε (κετικά και αρνθτικά)
Το «Libera Terra» προςζφερε μια οικονομικι εναλλακτικι ςτο ςφςτθμα μαφίασ, αφοφ βαςίςτθκε
ςτθν άποψθ οτι θ νομιμότθτα είναι βολικι κακϊσ και ςτον ςεβαςμό προσ τουσ ανκρϊπινουσ
πόρουσ και τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα. Αυτό βζβαια εξαςφάλιηε τον ςεβαςμό προσ το
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περιβάλλον, λόγω επίςθσ του οτι οι εκτάςεισ «Libera Terra» είναι δθμόςια ιδιοκτθςία, και
επομζνωσ, αποτελεί ζνα κετικό παράδειγμα για τουσ πολίτεσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ
προςταςίασ. Επιπλζον, αυτό οδιγθςε και ςε μια κοινωνικι «λφτρωςθ» για τουσ πολίτεσ και τισ
κοινότθτεσ οι οποίεσ ζχουν γίνει τϊρα πια κοινωνικά και οικονομικά ιςχυρζσ χάρθ ςτα
επιτεφγματα του «Libera Terra».
Καινοτόμεσ /επιχειρθματικζσ πτυχζσ
Η βαςικι ιδζα είναι οτι ο καλφτεροσ τρόποσ να επιςτρζψεισ τθν αξία και αξιοπρζπεια ςτθν γθ
ξεκινϊντασ από τθν χριςθ καταςχεκζντων αγακϊν είναι να δθμιουργιςεισ εφικτζσ και βιϊςιμεσ
επιχειρθματικζσ μονάδεσ. Ο μόνοσ δρόμοσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι να ακολουκιςεισ το
μονοπάτι μζςα από προϊόντα, διαδικαςίεσ, ςχζςεισ και διοίκθςθ που αγγίηουν τθν τελειότθτα
διατθρϊντασ βζβαια τθν ποιότθτα.
Επίλογοσ (γιατί ζχει ενδιαφζρον για το πρόγραμμα FIERE;)
Επειδι το «Libera Terra» είναι ζνασ τοπικόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ ςυνδυάηει επιχειρθματικό
πνεφμα με εκνικό ςεβαςμό και οδθγεί προσ τθν ανάπτυξθ μιασ αγοράσ υγιοφσ χωρίσ μαφία.

3.3. Περίλθψθ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 3: In.Cubo – «Εκκόλαψθ» Καινοτόμων
Επιχειρθματικϊν Πρωτοβουλιϊν
Το πρόγραμμα In.Cubo ιταν επιτυχζσ. Ξεκίνθςε με τθν δυναμικι ςυνεργαςία με πολλοφσ
εταίρουσ ςε τοπικό επίπεδο, ςυνεργάςτθκε δθλαδι με νομοφσ, δια-νομαρχιακζσ κοινότθτεσ,
ςυλλόγουσ τοπικισ ανάπτυξθσ, μονάδεσ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ, με κοινό ςτόχο τθν παρζμβαςθ
ςε όλεσ τισ νομαρχιακζσ περιοχζσ που περικλείουν τθν περιφζρεια Mihno-Lima.
Το In.Cubo αναδείκυκε με ςκοπό να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ για πιςτοποίθςθ και προςζλκυςθ
ανκρϊπινου δυναμικοφ προσ τθν περιφζρεια, για τθν διεφρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ
δυνατότθτασ, για τθν προϊκθςθ επιχειρθματικοφ πλαιςίου και για τθν ενδυνάμωςθ τθσ
ςυλλογικισ επιχειρθματικισ λειτουργίασ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα οφζλθ που προςφζρει το
In.Cubo ςτθν περιοχι και ςτουσ υποκινθτζσ του είναι θ υποςτιριξθ και ζλεγχοσ των υποκινθτϊν
ατομικά μζςα από τθν παρζμβαςθ μιασ ομάδασ που ζχει πλοφςια εμπειρία και υψθλό επίπεδο
δεξιοτιτων ςτον επιχειρθματικό τομζα.
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Το In.Cubo αποκάλυψε άκρωσ καινοτόμεσ πτυχζσ: ςυνεργαςία διαφόρων εταίρων για από κοινοφ
δράςθ ςτθν περιφζρεια και επιδίωξθ κοινϊν ςτόχων ϊςτε να ςτθρίξουν τουσ επιχειρθματίεσ,
παρζμβαςθ ςε διάφορεσ νομαρχιακζσ περιοχζσ που αποτελοφν τθν περιφζρεια Mihno-Lima,
κακϊσ και ουςιϊδθ τεχνικι ςυναίνεςθ για τθν εξζλιξθ των διάφορων ςταδίων του
προγράμματοσ, πλαιςιϊνοντασ τα προγράμματα που ζχουν επιλεγεί μαηί με τουσ ςτόχουσ των
προγραμμάτων.
Το In.Cubo προςφζρει μια κερμοκοιτίδα νζασ γενιάσ υπθρεςιϊν, που βαςίηεται ςτισ ςυνεργίεσ
εδαφικισ και ςυγγενικισ ςυμβίωςθσ. Δεν είναι απλά μια φυςικι υποδομι, ςε μια ςυγκεκριμζνθ
γεωγραφικι περιοχι, αλλά κεωρείται ζνα εργαλείο που μπορεί να δθμιουργιςει και να
εκμεταλλευτεί ςυνεργίεσ και να ςυνειςφζρει ςτθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ τθσ περιφζρειασ.
Ζτςι, το In.Cubo ζχει ςπουδαία κζςθ ςτο πρόγραμμα FIERE κακϊσ μπορεί να προςελκφςει και να
κρζψει μια ολόκλθρθ νζα γενιά επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και επενδυτικϊν τεχνολογιϊν
τζλοσ να ςυνειςφζρει ςτθν δθμιουργία και λειτουργία ςχζςεων και δικτφων ςυνεργαςίασ και
καινοτομίασ
Το In.Cubo επικεντρϊνεται ςε επιχειρθματίεσ παρζχοντάσ τουσ ζνα φυςικό χϊρο με μειωμζνα
ζξοδα και υποςτιριξθ από εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο νεοφυϊν επιχειριςεων ομάδεσ. Στθρίηεται
κατά κφριο λόγο ςτθν κοινότθτα, εφόςον οι κοινότθτεσ προςφζρουν το περιβάλλον που επιτρζπει
ςε επιχειρθματίεσ να ευδοκιμιςουν και να οδθγθκοφν από τθν περιοχι, ϊςτε να τθν ενιςχφςουν
οικονομικά.
Αυτό το πνεφμα που ενκαρρφνει τθν καινοτομία και τθν δικτφωςθ είναι, χωρίσ αμφιβολία,
ςθμαντικό

για

το

FIERE,

κακϊσ

αποτελεί

ςπουδαίο

παράδειγμα

ενίςχυςθσ

τθσ

επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ρορτογαλία.
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υμπεράςματα
Η προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ υπθρετεί διάφορουσ ςκοποφσ – είναι ζνα
εργαλείο ςτρατθγικισ που ενκαρρφνει τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ ςε εκνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, χαρίηει ευκαιρίεσ
ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ να επιτφχουν ςτθν ζρευνα εργατικισ αγοράσ, κτλ.
Οι εταίροι FIERE πιςτεφουν οτι οι περιφζρειεσ μποροφν να ζχουν μεγαλφτερθ αρμοδιότθτα ϊςτε
να παγιϊςουν τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ τουσ προοπτικζσ, υποςτθρίηοντασ τθν ανάπτυξθ
επιχειρθματικοφ ςκεπτικοφ και ςυμπεριφοράσ των εργαηομζνων ςτουσ δθμόςιουσ, εκελοντικοφσ
και κοινοτικοφσ και επιχειρθςιακοφσ τομείσ. Η ενδυνάμωςθ τοπικισ κοινότθτασ και εκελοντικϊν
οργανιςμϊν με δεξιότθτεσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ μπορεί να διευκολφνει τθν
περιφερειακι ανάπτυξθ θ οποία μπορεί να εναρμονίηεται με πολιτικζσ ανάπτυξθσ περιφερειϊν
που διαμορφϊνονται ςε υψθλότερα επίπεδα. Η ενίςχυςθ όλων των δεξιοτιτων καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ ςτθν υποδομι επίςθμων και ανεπίςθμων εκπαιδευτικϊν κζντρων μιασ
περιφζρειασ μπορεί να ζχει ζνα ωφζλιμο πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα μζςα ςτθν περιφζρεια.
Συνεπϊσ, το πρόγραμμα FIERE υποςτθρίηει ενεργά τθν βαςικι ιδζα οτι ςτισ περιφερειακζσ
οικονομίεσ, οι δθμόςιοι οργανιςμοί, οι κοινωνίεσ και οι μθ-κερδοςκοπικοί οργανιςμοί μποροφν
να γίνουν ακόμα πιο επιχειρθματικοί και καινοτόμοι με τρόπο που να οργανϊνονται και να
παρζχουν υπθρεςίεσ ςε πελάτεσ και πολίτεσ ςυνολικά. Το FIERE ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ
τοπικϊν κοινοτιτων και περιφερειακϊν οικονομιϊν εςτιάηοντασ ςυγκεκριμζνα ςτθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ κακϊσ και ςτισ ιδιότθτεσ φορζων χάραξθσ
πολιτικισ γραμμισ, διευκυντϊν, διαχειριςτϊν, υπεφκυνων επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ,
κοινοταρχϊν, ιδρυτϊν κοινότθτασ και κοινωνικϊν εταιριϊν, και τζλοσ οργανωτϊν/διευκυντϊν
τοπικϊν κοινοτικϊν μονάδων.
Η καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα είναι θ βαςικι ζννοια θ οποία εξερευνά τθν εν δυνάμει
επιχειρθματικότθτα και καινοτομία, κακϊσ αναγνωρίηει τθν ανάγκθ για διδαςκαλία δεξιοτιτων
καινοτομίασ, επιχειρθματικότθτασ και δθμιουργικότθτασ ϊςτε να ενδυναμϊςει τισ ικανότθτεσ για
καινοτομία του ατόμου μζςα ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Για τθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων για
καινοτομία και επιχειρθματικότθτα μιασ περιφζρειασ, απαιτείται υψθλότερο επίπεδο και
ικανότθτα επιχειρθματικοφ ςκεπτικοφ και ςυμπεριφοράσ από μζρουσ των εργαηομζνων ατομικά
μζςα ςτουσ δθμόςιουσ, εκελοντικοφσ και κοινοτικοφσ και επιχειρθςιακοφσ τομείσ. Οι εταίροι
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FIERE ζχουν ωσ ςτόχο να υποςτθρίξουν αυτι τθν ανάπτυξθ προςφζροντασ ζνα πρόγραμμα
κατάρτιςθσ δεξιοτιτων.
Οι εταίροι FIERE αναγνωρίηουν οτι θ υφιςτάμενθ κατάρτιςθ καινοτομίασ, επιχειρθματικότθτασ
και δθμιουργικότθτασ ζχει προςφερκεί ωσ ςιμερα ςε οργανιςμοφσ με ζδρα ςτθν περιφζρεια
αποςπαςματικά και επί τοφτω. Το πρόγραμμα FIERE εςτιάηει ςτθν εκπαίδευςθ των μελϊν μιασ
μεγάλθσ ποικιλίασ περιφερειακϊν οργανιςμϊν αλλά ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν
αντιμετϊπιςθ αναγκϊν κοινοτικϊν και εκελοντικϊν οργανιςμϊν υπο-περιφερειϊν οι οποίοι
επιδιϊκουν να εδραιϊςουν τισ δυνατότθτεσ ςτθν τοπικι οικονομία και κοινωνία.
Επομζνωσ, το FIERE ςτοχεφει να βοθκιςει περιφερειακά εκπαιδευτικά κζντρα να εξελίξουν τισ
περιφζρειζσ τουσ ςε καινοτόμουσ και επιχειρθματικοφσ χϊρουσ, δουλεφοντασ από κοινοφ με
άλλουσ περιφερειακοφσ μετόχουσ. Η κφρια ιδζα του προγράμματοσ είναι να υποςτθρίξει τα μζλθ
περιφερειακϊν οργανιςμϊν και να τα βοθκιςει να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ. Ακόμθ ζνασ ςτόχοσ του FIERE είναι να καταρτίςει τουσ φορείσ
χάραξθσ πολιτικισ γραμμισ και τουσ διευκυντζσ περιφερειακϊν οργανιςμϊν (περιφερειακζσ
αρχζσ,

εμπορικά

επιμελθτιρια,

ςυλλόγουσ/δίκτυα)

με

δεξιότθτεσ

καινοτόμου

επιχειρθματικότθτασ ϊςτε να είναι ικανοί να αναπτφξουν καινοτόμεσ και επιχειρθματικζσ
πολιτικζσ και προγράμματα.
Τα οφζλθ για τουσ περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ που προκφπτουν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε
διεξαχκζντα μακιματα κατάρτιςθσ χρθςιμοποιϊντασ υλικά και εκπαιδευτικό περιεχόμενο
επεξεργαςμζνο από το πρόγραμμα FIERE μποροφν να απεικονιςτοφν ωσ εξισ:


Οι περιφερειακοί οργανιςμοί κα ζχουν ευκαιρίεσ να ενιςχφςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτον
ςχεδιαςμό δράςεων και υπθρεςιϊν για τθν βελτίωςθ τθσ κοινωνικο-οικονομικισ
κατάςταςθσ τθσ περιφζρειάσ τουσ, μετατρζποντάσ τεσ ςε καινοτόμα και επιχειρθματικά
κζντρα,



Το προςωπικό τθσ περιφζρειασ, τθσ υπο-περιφζρειασ και των εκελοντικϊν οργανιςμϊν κα
αποκτιςει πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ,



Το ςφνολο δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ κα εμπλουτιςτεί με τθν υποδομι
εκπαιδευτικϊν κζντρων ςτισ περιφζρειεσ.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομζνων

61

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ



Τα περιφερειακά εκπαιδευτικά κζντρα κα υποςτθριχκοφν ςτθν προςπάκειά τουσ να
μετατρζψουν τισ περιφζρειεσ ςε καινοτόμα και επιχειρθματικά κζντρα, και να
υλοποιιςουν τισ ιδζεσ ςε εργαςίεσ.



Οι περιφερειακοί οργανιςμοί κα αυξιςουν τθν δυνατότθτά τουσ να αναπτφξουν
καινοτόμεσ δθμοςιο-ιδιωτικζσ ςυνεργαςίεσ για να ανταπεξζλκουν ςτισ προκλιςεισ
εργαςιακϊν, οικονομικϊν, κλιματικϊν μεταρρυκμίςεων, κτλ.

Με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ ςτουσ περιφερειακοφσ
οργανιςμοφσ, το πρόγραμμα εργαςίασ FIERE για τθν βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ παρζχει εγχειρίδια
για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Τα εγχειρίδια προςφζρουν πρόςκετα μακθςιακά υλικά για να
βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ, ενϊ, παράλλθλα, περιζχουν περιλιψεισ μελετϊν περιπτϊςεων για το πϊσ
περιφερειακοί οργανιςμοί ζχουν (επιτυχϊσ ι ανεπιτυχϊσ) προςεγγίςει τθν καινοτόμο
επιχειρθματικότθτα ϊςτε να ανταπεξζλκουν ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι περιφζρειζσ
τουσ.
Ο ςτόχοσ για τθν παραγωγι του Εγχειριδίου του εκπαιδευόμενου είναι να βοθκιςει τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ τθσ καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ και να αποδείξει πϊσ και ςε ποιο πλαίςιο αυτζσ οι δεξιότθτεσ κα
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν προαγωγι των περιοχϊν τουσ. Η δομι του εγχειριδίου
αντανακλά τισ βαςικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ του
εγχειριδίου

είναι

να

βοθκιςει

τουσ

μακθτζσ

να

εφαρμόςουν

καινοτόμεσ

ιδζεσ

επιχειρθματικότθτασ ςε δραςτθριότθτεσ τθσ οργάνωςισ τουσ και μελζτεσ περιπτϊςεων
βζλτιςτων πρακτικϊν κα χρθςιμοποιθκοφν για να δείξουν πϊσ οι περιφερειακζσ οργανϊςεισ
ζχουν χρθςιμοποιιςει αυτζσ τισ ζννοιεσ για να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ περιοχισ
τουσ και τθν ικανότθτα να παρζχουν αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ.
Η υποςτιριξθ των μακθτϊν ςε ζνα περιφερειακό επίπεδο κατάρτιςθσ δεξιοτιτων καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ απαιτεί ειςθγιςεισ από ζνα δίκτυο κακοδθγθτϊν με περιφερειακι ζδρα. Οι
εταίροι FIERE ςχεδιάηουν να εγκακιδρφςουν ζνα δίκτυο κακοδθγθτϊν/ςυμβοφλων ςε κάκε χϊρα
εταίρο οι οποίοι κα αναλάβουν τθν μακθςιακι διαδικαςία, κα τθν διευκολφνουν με τθν
αφομοίωςθ των δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ και κα βοθκιςουν ςτθν αξιοποίθςθ
των αποκτθκζντων δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ ϊςτε να αναπτφξουν καινοτόμεσ
και επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και δράςεισ για τισ περιφζρειζσ τουσ.
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Χριςιμεσ Ιςτοςελίδεσ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΝΣΟΜΙΑ
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
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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
Let’s Create – Regions of Knowledge initiative for the creative industries http://www.lets-create.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

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΕΨΗ
Analytical Mind – Offering new paradigms to improve performance and quality of life at work
http://analytical-mind.com/
Critical Thinking Web
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FPSPI – Future Problem Solving Program International
http://www.fpspi.org/
http://philosophy.hku.hk/think/
Mindtools – Problem Solving
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMC.htm
Open Polytechnic – How to think critically and analytically
http://www.openpolytechnic.ac.nz/study-with-us/study-resources-forstudents/assignments/how-to-think-critically-and-analytically
Oxford Economics – Analytical Tools and Models
http://www.oxfordeconomics.com/thought-leadership/delivery-formats/analytical-tools-andmodels/overview
Palgrave Study Skills – Critical and Analytical Thinking Skills
http://www.palgrave.com/studentstudyskills/page/critical-and-analytical-thinking-skills/
The Critical Thinking Community
http://www.criticalthinking.org//

ΗΓΕΙΑ
Center for Creative Leadership
http://www.ccl.org/Leadership/index.aspx
International Leadership Association
http://www.ila-net.org/
Leadership Foundations
http://leadershipfoundations.org/
Leadership Learning Community
http://leadershiplearning.org/
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Leadership Style Assessment Test – Your Leadership Legacy
http://www.yourleadershiplegacy.com/speaking.html
Mindtools – What is Leadership?
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm
The Leadership Challenge
http://www.leadershipchallenge.com/about.aspx
University of Kent – How to Develop Leadership Skills
http://www.kent.ac.uk/careers/sk/leadership.htm
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