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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ

Το παρόν ζγγραφο αποτελεί μζροσ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ FIERE που εκπονείται ςτα
πλαίςια του 3ου Πακζτου 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 αναλυτικισ
ςκζψθσ και επινοθτικότθτασ. Αντίκετα προορίηεται να ειςάγει και να προκαλζςει ςυηθτιςεισ κατά
τθ διάρκεια μιασ ςειράσ Πιλοτικϊν Σεμιναρίων/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 Πορτογαλία.
Για να προετοιμαςτεί θ Εκπαιδευτικι Ενότθτα Νο2 : «Αναλυτικι Σκζψθ και Επινοθτικότθτα ωσ
μζςα αναγνϊριςθσ και ικανοποίθςθσ πελατϊν/πολιτιϊν» χρθςιμοποιικθκε μια μεγάλθ ποικιλία
από πθγζσ και δθμοςιευμζνα ζργα. Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε για το υλικό το οποίο
πρόςφεραν οι ςυνεργάτεσ του ζργου FIERE μζςω των ςχολίων που διατυπϊκθκαν ςε προςωπικζσ
ανταλλαγζσ και ςυηθτιςεισ κατά τισ ςυναντιςεισ των εταίρων.

Αναπλ. Κακθγθτισ Todor Todorov
Ινςτιτοφτο για Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο UNWE (Bulgaria)

Αφγουςτοσ 2015
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1. 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 Πλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) ςτθν Ελλάδα,
CESIE – ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ μθ κυβερνθτικόσ ανεξάρτθτοσ Οργανιςμόσ από τθν Ιταλία, ο
Εμπορικόσ και Βιομθχανικόσ Σφλλογοσ Barcelos από τθν Πορτογαλία, Einurd ehf – μια
ςυμβουλευτικι εταιρία από τθν Ιςλανδία, το Εκπαιδευτικό Κζντρο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο
Πανεπιςτιμιο Εκνικισ και Παγκόςμιασ Οικονομίασ από τθν Βουλγαρία. Οι εταίροι
ςυγκεντρϊνονται ςε μια ιδζα ϊςτε να ςχεδιάςουν και να εφαρμόςουν ζνα πρόγραμμα
κατάρτιςθσ ςε κάκε μια από τισ περιφζρειεσ εταίρουσ FIERE ϊςτε να παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ
εργαηομζνουσ μζςα από τθν επζκταςθ των δυναμικϊν, δυνατοτιτων και ικανοτιτων για να
αναπτφξουν ςυμπεριφορά επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και καινοτομίασ.

1.1. Οι ςτόχοι που διζπουν τισ ενότθτεσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ,
θ ςχζςθ τουσ με το πρόγραμμα FIERE και οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ
απευκφνεται

Επεξεργάηοντασ το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του 3ου Πακζτου Εργαςίασ (ΠΕ) FIERE:
«Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτιςθσ δεξιοτιτων καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ», το
πρόγραμμα ςυνεργαςίασ FIERE επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ (ΠΚ)

Εκπαιδευτικι Ενότθτα 2
Αναλυτικι Σκζψθ και Επινοθτικότθτα

1

FIERE ▪ Προϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Περιφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

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 Πακζτο Εργαςίασ (ΠΕ3). Χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα
από το 2ο Πακζτο Εργαςίασ (ΠΕ2) «Ανάλυςθ των Αναγκϊν Χριςτθ» κακϊσ και από το 4ο Πακζτο
Εργαςίασ (ΠΕ4) «Μελζτεσ Περιπτϊςεων» και τελικά κα ςυμπεριλάβει και τθν ανατροφοδότθςθ
από το 5ο Πακζτο Εργαςίασ ΠΕ5) «Πιλοτικζσ Δράςεισ» για τθν τελειοποίθςθ των ανεπτυγμζνων
εκπαιδευτικϊν προϊόντων.

Το πρόγραμμα εργαςίασ για το ΠΕ3 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 ΠΕ3 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.

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

αναλυτικισ

ςκζψθσ

και

επινοθτικότθτασ,

θγεςίασ

και

ευελιξία,

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςθμαςίασ και του ρόλου τουσ ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ.
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4. Εξθγοφν 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. Προγραμματίηουν δράςεισ που ςτοχεφουν ειδικά ςτθν ανάπτυξθ των οργανιςμϊν τουσ αλλά
και ςτθν γενικότερθ κοινωνικο-οικονομικι βελτίωςθ των περιφερειϊν τουσ.

1.3. 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.



Συςχετιςμόσ αναγνωριςμζνων δεξιοτιτων με περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ – μια
ςφνοψθ των πιο ςθμαντικϊν ποριςμάτων από το ΠΕ2 που κα αιτιολογεί τθν επιλογι
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ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι
ενότθτα.


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



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

ςυμμετοχι

τουσ

ςτθν

υλοποίθςθ

μιασ

ςειράσ

μακθμάτων

κατάρτιςθσ

χρθςιμοποιϊντασ τα υλικά διαμορφωμζνα από το πρόγραμμα FIERE και ςυςτάςεισ για τισ
πιο κατάλλθλεσ μεκόδουσ και προςεγγίςεισ μετάδοςθσ τθσ κατάρτιςθσ, που τελικά κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ «Πιλοτικζσ Δράςεισ» ΠΕ5.
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2.

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.

2.1. 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. Πολφ 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). Παρά 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
το πρόγραμμα FIERE. Όςοι εργάηονται ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν ενεργά ςε
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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).

2.2. 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
Ζνα πρόβλθμα είναι ςτθν ουςία μια κατάςταςθ που κρίνεται πωσ χριηει διόρκωςθσ – και
επομζνωσ υποδθλϊνει μια ζλλειψθ «πλθρότθτασ». Είναι ςθμαντικό να διαςφαλίςουμε ότι
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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 Πολλά 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 Υποκζςεισ
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 Συλλογι Στοιχείων
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.
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.
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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
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.
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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



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
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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 «Πρζπει 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.
Όταν 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.
Όταν 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
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.

Εκπαιδευτικι Ενότθτα 2
Αναλυτικι Σκζψθ και Επινοθτικότθτα

11

FIERE ▪ Προϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Περιφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

2.3. 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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2.4. 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. Όταν 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. Πάρε 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. Προςπάκθςε ξανά, δοκίμαςε δεκάδεσ ι ακόμα και εκατοντάδεσ τρόπουσ, αν
χρειαςτεί. Ποτζ μθν κεωρείσ τθν μθ επιτυχία ωσ αποτυχία – αντιμετϊπιςζ τθν ωσ εξάςκθςθ. Δεσ
τθν κετικι πλευρά ςε κάκε περίπτωςθ.

3. 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:
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o Ενότθτα 1: δθμιουργικότθτα και καινοτομία,
o Ενότθτα 2: αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα,
o Ενότθτα 3: θγεςία και ευελιξία.

3.1. Βαςικά Συμπεράςματα 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 Όςον 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.
Ιςλανδία
o Όςον 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.
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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 ιςτοςελίδα1 του FIERE.

1

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/
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4. 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).

4.1. Περίλθψθ τθσ Μελζτθσ Περίπτωςθσ 1: «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου»
Η Καλι Πρακτικι «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 «Πολιτικι κζλθςθ», από μόνθ τθσ, ίςωσ
δεν επαρκοφςε, αν οι περιοριςμζνοι οικονομικοί πόροι ζπρεπε να εκτραποφν από άλλεσ χριςεισ.
Παρόμοια ςχόλια ίςωσ μποροφν να περιγράψουν και το χρονοδιάγραμμα που αποδόκθκε για το
πρόγραμμα ςτο ςφνολό του.
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4.2. 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 Περιφερειακισ 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
Εκπαιδευτικι Ενότθτα 2
Αναλυτικι Σκζψθ και Επινοθτικότθτα

19

FIERE ▪ Προϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Περιφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

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.

5. 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.
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.
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
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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.



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 εκπαιδευτζσ/κακοδθγθτζσ/ςυμβοφλουσ και τουσ ενιλικεσ μακθτευομζνουσ – δθλαδι το
Εγχειρίδιο Ειςθγθτϊν και το Εγχειρίδιο Μακθτϊν. Τα εγχειρίδια προςφζρουν πρόςκετα
μακθςιακά υλικά για να βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ. Τα εγχειρίδια επίςθσ 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.
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Ο ςτόχοσ για τθν παραγωγι ενόσ Εγχειριδίου Μακθτϊν είναι να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ
του προγράμματοσ κατάρτιςθσ να αποκτιςουν δεξιότθτεσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ και
να επιδείξουν τον τρόπο και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αξιοποιοφνται αυτζσ οι δεξιότθτεσ για τθν
εξζλιξθ των περιφερειϊν τουσ. Η δομι αυτοφ του εγχειριδίου αντικατοπτρίηει τισ βαςικζσ
ενότθτεσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Ζνασ βαςικόσ ςκοπόσ του εγχειριδίου είναι να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ ςτισ
δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ και θ καλφτερθ μελζτθ περίπτωςθσ πρακτικισ εδϊ κα
χρθςιμοποιθκεί για να επεξθγιςει πϊσ οι περιφερειακοί οργανιςμοί ζχουν χρθςιμοποιιςει αυτζσ
τισ βαςικζσ ζννοιεσ για να αυξιςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ περιφζρειασ κακϊσ και τθν
ικανότθτα να παρζχουν αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ.
Η

ανάπτυξθ

αυτοφ

του

εγχειριδίου

για

τουσ

εκπαιδευτζσ

(και

περιφερειακοφσ

εκπαιδευτζσ/κακοδθγθτζσ/ςυμβοφλουσ) ςτοχεφει ςτθν προςφορά πρόςκετων μακθςιακϊν
πθγϊν ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ. Το
εγχειρίδιο επίςθσ περιλαμβάνει τισ προαναφερκείςεσ μελζτεσ περιπτϊςεων τισ οποίεσ ο
εκπαιδευτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει για να επεξθγιςει πϊσ εφαρμόηονται οι δεξιότθτεσ
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ από τουσ περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ για να τθν ενίςχυςθ τθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ. Σθμαντικό επίςθσ είναι και το γεγονόσ οτι το εγχειρίδιο κακοδθγεί τουσ
εκπαιδευτζσ να ελζγξουν και να αξιολογιςουν τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ.
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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http://www.palgrave.com/studentstudyskills/page/critical-and-analytical-thinking-skills/
The Critical Thinking Community
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