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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. Αντίκετα προορίηεται να ειςάγει και να προκαλζςει ςυηθτιςεισ
κατά τθ διάρκεια μιασ ςειράσ Ριλοτικϊν Σεμιναρίων/εργαςτθρίων Κατάρτιςθσ που πρόκειται να
οργανωκοφν και να υλοποιθκοφν, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ FIERE, ςτισ διάφορεσ
περιφζρειεσ εταίρουσ ςε Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ιςλανδία και Ρορτογαλία.
Για να προετοιμαςτεί θ Εκπαιδευτικι Ενότθτα Νο3 : «Ηγεςία και Ευελιξία για τθν ενίςχυςθ τθσ
Καινοτομίασ ςτο Δθμόςιο και Εκελοντικό Τομζα» 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.

Κακθγθτισ Bill O’ Gorman
Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία)

Αχγουςτοσ 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 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. 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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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.
4. Εξθγοφν τον ςθμαντικό ρόλο που παίηουν οι δθμιουργικότθτα, καινοτομία, αναλυτικι ςκζψθ,
επινοθτικότθτα, θγεςία και ευελιξία ςτθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχουν οι
οργανιςμοί.
5. Εφαρμόηουν διάφορεσ τεχνικζσ ϊςτε οι δθμιουργικότθτα, καινοτομία, αναλυτικι ςκζψθ,
επινοθτικότθτα, θγεςία και ευελιξία ενόσ οργανιςμοφ να εμπλουτίηονται ςυνεχϊσ.
6. Εξθγοφν πϊσ θ καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα ςε περιφζρειεσ μπορεί να υποςτθριχτεί από
τθν οργανωτικι δθμιουργικότθτα, επινοθτικότθτα και ευελιξία.
7. Αξιολογοφν διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δθμιουργικότθτασ / ςτάδια επίλυςθσ προβλθμάτων /
είδθ θγεςίασ και να αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ για κάκε ςυνιςτϊςα/ ςτάδιο/
είδοσ ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ.
8. Αξιολογοφν τισ προοπτικζσ για προςωπικι δθμιουργικότθτα / επινοθτικότθτα/ θγετικι
ςυμπεριφορά / ευκαιρία ςτον εκάςτοτε ρόλο τουσ.
9. Αξιολογοφν τον τρόπο ανάπτυξθσ προςωπικισ δθμιουργικότθτασ / επινοθτικότθτασ /
ευελιξίασ ςτον χϊρο εργαςίασ.
10. Αναγνωρίηουν και αναλφουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ςχετίηονται με τθν καινοτομία
και τθν επιχειρθματικότθτα και κακορίηουν τθν επιτυχία ςε επίπεδο οργανιςμοφ και/ι
περιφζρειασ.
11. Σχεδιάηουν καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των
πελατϊν και/ι πολιτϊν.
12. Ρρογραμματίηουν δράςεισ που ςτοχεφουν ειδικά ςτθν ανάπτυξθ των οργανιςμϊν τουσ αλλά
και ςτθν γενικότερθ κοινωνικο-οικονομικι βελτίωςθ των περιφερειϊν τουσ.
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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 ΡΕ2 που κα αιτιολογεί τθν επιλογι
ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι
ενότθτα.



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



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

ςυμμετοχι

τουσ

ςτθν

υλοποίθςθ

μιασ

ςειράσ

μακθμάτων

κατάρτιςθσ

χρθςιμοποιϊντασ τα υλικά διαμορφωμζνα από το πρόγραμμα FIERE και ςυςτάςεισ για τισ
πιο κατάλλθλεσ μεκόδουσ και προςεγγίςεισ μετάδοςθσ τθσ κατάρτιςθσ, που τελικά κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ «Ριλοτικζσ Δράςεισ» ΡΕ5.

2. 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
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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
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.
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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
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.
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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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3. θμαςία των δεξιοτιτων που προςδιορίηονται για τισ περιφερειακζσ
οργανϊςεισ
Οι εταίροι τθσ FIERE διεξιγαγαν μία ζρευνα Ανάλυςθσ Αναγκϊν Δεξιοτιτων για κάκε μία από τισ
χϊρεσ εταίρουσ. Στόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν θ απόκτθςθ ενόσ επιπζδου κατανόθςθσ των
επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν εργαηόμενων από το δθμόςιο, ιδιωτικό,
κοινοτικό, επιχειρθςιακό και εκελοντικό τομζα. Συνολικά, ςτθν κοινοπραξία εταίρων FIERE,
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 450 ερωτθκζντεσ από 223 οργανϊςεισ, με το δθμόςιο τομζα να ζχει
τθν υψθλότερθ ςυμμετοχι με 39%, ακολουκοφμενθ από τον ιδιωτικό τομζα ςτο 38% και ςτον
τομζα τθσ κοινότθτασ και των επιχειριςεων ςτο 14% ενϊ, τζλοσ, ζνα μικρό δείγμα αποτελοφνταν
από εκελοντικζσ οργανϊςεισ.
Στθν ενότθτα των δεξιοτιτων τθσ ζρευνασ Ανάλυςθσ Αναγκϊν Δεξιοτιτων αξιολογικθκαν τα
αποτελζςματα ανά χϊρα και ανά τομζα και ςε ςχζςθ με τα ακόλουκα ερωτιματα, δθλαδι, τα
προςόντα που απαιτοφνται από τισ ερωτϊμενεσ οργανϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για
τον ερωτϊμενο προκειμζνου να εκτελζςει το ρόλο και τισ δεξιότθτζσ πάνω ςτισ οποίεσ είναι
ςθμαντικό να εκπαιδευτεί. Το ςυνολικό αποτζλεςμα ιταν ότι θ επινοθτικότθτα, θ ευελιξία και θ
αναλυτικι ςκζψθ ιταν οι πιο κοινζσ δεξιότθτεσ που αναφζρονταν ςυνολικά. Κατά τθν
επανεξζταςθ των αποτελεςμάτων από τθν ζρευνα, οι εταίροι FIERE δθμιοφργθςαν τισ ακόλουκεσ
ενότθτεσ ςτισ οποίεσ αντικατοπτρίηονται τα ευριματα τθσ ζρευνασ:
Ενότθτα 1: Δθμιουργικότθτα και Καινοτομία (AllWeb)
Η Ενότθτα 1 λαμβάνει υπόψθ τισ τρεισ πιο δθμοφιλείσ δεξιότθτεσ από τθν ζρευνα
(επινοθτικότθτα, ευελιξία και αναλυτικι ςκζψθ) και ζχει ωσ ςτόχο να διερευνιςει αυτζσ τισ
δεξιότθτεσ με τουσ εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο και τον εκελοντικό τομζα ςε ζνα βακφτερο
επίπεδο, μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςκζψθσ και δεξιοτιτων.
Ενότθτα 2: Η αναλυτικι ςκζψθ και επινοθτικότθτα ωσ τρόποι για τον εντοπιςμό και τθν
ικανοποίθςθ των πελατϊν/πολιτϊν
Ο ςτόχοσ τθσ ενότθτασ 2 είναι να ενιςχυκεί το επίπεδο τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ για τουσ
εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο και τον εκελοντικό τομζα. Ωςτόςο, θ ενότθτα κα περιλαμβάνει επίςθσ
οδθγίεσ ςχετικά με τθν επινοθτικότθτα που κεωρείται βαςικό χαρακτθριςιτκό τόςο για τθν

Εκπαιδευτικι Ενότθτα No. 3
Ηγεςία και Ευελιξία

9

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

οργάνωςθ όςο και για κάκε υπαλλιλο για τθν επίτευξθ τθσ πιο αποτελεςματικισ εξυπθρζτθςθσ
του πελάτθ ι του πολίτθ.
Ενότθτα 3: Ηγεςία και ευελιξία, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καινοτομία και μία πιο
αποτελεςματικι υπθρεςία ςτο δθμόςιο και τον εκελοντικό τομζα (WIT)
Ο ςτόχοσ τθσ ενότθτασ 3 είναι θ ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο και τον
εκελοντικό τομζα. Ωςτόςο, κατά τθν εξζταςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςχετικά με τθν ευελιξία
διαπιςτϊκθκε ότι θ ευελιξία ωσ δεξιότθτα είναι ςυχνά ευκυγραμμιςμζνθ με τθν θγεςία και το
αντίςτροφο και ωσ εκ τοφτου, θ θγεςία και θ ευελιξία ενϊκθκαν για να παραδϊςουν μια
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ ςτο πλαίςιο των καινοτόμων ςυμπεριφορϊν των
εργαηομζνων ςτο δθμόςιο και του εκελοντικοφ τομζα.
3.1. 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

Εκπαιδευτικι Ενότθτα No. 3
Ηγεςία και Ευελιξία

10

FIERE ▪ Ρροϊκθςθ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ

όλουσ τουσ τομείσ και ςτουσ άντρεσ και ςτισ γυναίκεσ για τθν Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ιςλανδία και
Ελλάδα, αλλά όχι και για τθν Ρορτογαλία και Ιταλία.

3.2. 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
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
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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).
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.
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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 FIERE1.

1

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/
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4. Περιγραφι ενότθτασ
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να επιτρζψει ςτο μακθτι να αποκτιςει μια εκτίμθςθ τθσ κεωρίασ
και πρακτικισ τθσ θγεςίασ και τθσ ευελιξίασ.. Να αναπτφξουν τθν ικανότθτά τουσ να αξιολογοφν
τον αντίκτυπο των διαφορετικοφ τφπου προςεγγίςεων θγεςίασ και το είδοσ τθσ ςυμπεριφοράσ
εξάρτθςθσ, Η ενότθτα κα παρζχει επίςθσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ
ικανότθτεσ θγεςίασ και ευελιξίασ τουσ και να κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ που ζχουν να
αναηθτιςουν ευκαιρίεσ ςτο ςθμερινό χϊρο εργαςίασ κακϊσ και τον ρόλο τουσ ςτο δθμόςιο,
εκελοντικό και κοινοτικό τομζα.
Περιεχόμενο Ενότθτασ:


Βιβλιογραφία και κεωρία για τθν θγεςία και τθν ευελιξία



Η ςχζςθ μεταξφ θγεςίασ και ευελιξίασ



Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 1: Κζντρο Καινοτομίασ για Νζουσ - ICY



Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 2: Libera Terra



Μελζτθ περίπτωςθσ 3: In.Cubo - Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν
Ρρωτοβουλιϊν

Μακθςιακά αποτελζςματα:
1. Συηθτιςτε το δικό του / τθσ προβλθματιςμό ςχετικά με τθν ζννοια τθσ θγεςίασ και τθσ
ευελιξίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςθμαςίασ και το ρόλο τουσ ςτθν οργάνωςθ του/τθσ.
2. Αξιολόγείςτε διαφορετικά ςτυλ θγεςίασ και εντοπίςτε τισ προςεγγίςεισ του κάκε ςτυλ ςε
διαφορετικζσ καταςτάςεισ.
3. Αξιολογείςτε τισ δυνατότθτεσ για προςωπικι θγετικι ςυμπεριφορά / ευκαιρία ςτο ςθμερινό
ρόλο του/τθσ.
4. Αξιολογείςτε πϊσ να αυξιςετε τθν ατομικι ευελιξία ςτο χϊρο εργαςίασ.
5. Αναπτφξτε τθν ικανότθτα του/τθσ για τθν αξιολόγθςθ ευκαιριϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
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Μζκοδοι Μάκθςθσ και Διδαςκαλίασ


Μελζτεσ Ρεριπτϊςεων



Συηιτθςθ ςτθν τάξθ



Ομαδικι Εργαςία



Επανεξζταςθ τθσ υφιςτάμενθσ κεωρίασ

Επιπλζον πθγζσ
Ducker, P. (1999) Leader to Leader. Jossey-Bass Publications.
Parker, C and Stone, B (2003) Developing Management Skills for Leadership. Prentice Hall;UK
Yukl, G. (2013) Leadership in Organisation. 8th Edition. USA; Person.

.
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5. 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 Τομζα» 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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5.1. 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.

5.2. 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.
Τι 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.

5.3. 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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6. υμπεράςματα
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.
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
FIERE ζχουν ωσ ςτόχο να υποςτθρίξουν αυτι τθν ανάπτυξθ προςφζροντασ ζνα πρόγραμμα
κατάρτιςθσ δεξιοτιτων.
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.
Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί, επίςθσ, ότι οι μελζτεσ περιπτϊςεων κα περιλαμβάνουν επίςθσ
παραδείγματα όπου οι περιφζρειεσ ζχουν ενςωματϊςει επιχειρθματικι ςκζψθ, προκειμζνου να
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αναπτυχκοφν εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε ίδιο ι ςε μειωμζνο
επίπεδο κατανομισ των πόρων. 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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