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Εισαγωγή
Οι στόχοι του LEAN και τα επιθυμητά αποτελέσματα
Το έργο αυτό, δια μέσου της μεταφοράς μιας καινοτόμου μεθοδολογίας η οποία βασίζεται στην
χρήση αναλογιών και στα διαπολιτισμικά ερεθίσματα για τη διαχείριση της εκπαίδευσης, δίνει τη
λύση στις αυξανόμενες ανάγκες για εξειδίκευση σε διοικητικά στελέχη και επιχειρηματίες.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται συγκεκριμένα στον τομέα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, η
δραστηριότητα των οποίων είναι συχνά ασύμφωνη με αυτή του συνόλου των διεπιστημονικών
υποδείξεων και προτάσεων, που είναι υψίστης σημασίας, σε ένα πλαίσιο που κυριαρχείται από
την παγκοσμιοποίηση και τη διαπολιτισμική δυναμική.
Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση προορίζεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο για να βοηθηθούν οι
ΜΜΕ επιχειρηματίες και τα διευθυντικά στελέχη να αποκτήσουν ένα διαπολιτισμικό όραμα
βασισμένο σε ένα διασυνοριακό λειτουργικό σύνολο πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που
συχνά είναι πολύ μακριά από τον τρόπο σκέψης τους. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρηματίες θα
πρέπει να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να δουν πίσω από το συγκεκριμένο σενάριο στο
οποίο οι δραστηριότητες τους πραγματοποιούνται, μαθαίνοντας πώς να τον λογοδοτούν και να
ενεργούν σε παγκόσμιους και διαπολιτισμικούς όρους.
Ειδικότερα, η αναλογική εκπαίδευση απευθύνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ για:
• αύξηση των δυνατοτήτων να ενεργούν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο
• να αυξηθεί η ικανότητα ανάλυσης των προβλημάτων με στρατηγικό τρόπο, συνδυάζοντας
διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις
• αύξηση σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της
πολυπολιτισμικότητας και της διεθνοποίησης των διαδικασιών
• τη στήριξη των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων για μια νέα έννοια της ηγεσίας, η
οποία βασίζεται σε μια πολυπολιτισμική, ανταγωνιστική και επιχειρηματική προσέγγιση
• κάλυψη με μια διασυνοριακή προσέγγιση, που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την
εξέλιξη των ΜΜΕ από μια παραδοσιακή λειτουργική δομή σε μια νέα δια-λειτουργική.
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Το έργο θα επιτρέψει την επίτευξη διαφόρων απτών αποτελεσμάτων:
• τα κορυφαία θεωρητικά και επιχειρησιακά μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη ΕΕ
• η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας
σε σχέση με τις άτυπες και πολυπολιτισμικές μαθησιακές μεθοδολογίες
• η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συνόλου που θα είναι προσαρμοσμένο στη βάση της
μεθοδολογίας ISTUD
• η εκπαίδευση των τοπικών εκπαιδευτών σε Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, που θα
μπορούσαν να διαδραματίσουν το ρόλο του μεσολαβητή στα εκπαιδευτικά προγράμματα
• μια ευρεία αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.
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Στόχος του εγγράφου
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να προσφέρει συγκεκριμένες και αποτελεσματικές οδηγίες για
την παράδοση των προγραμμάτων αναλογικών εκπαιδεύσεων σε κάθε χώρα εταίρο. Στα επόμενα
κεφάλαια, η μεθοδολογία ISTUD θα παρέχει:
• Κεφάλαιο 1: Περίγραμμα περιφερειακών προγραμμάτων για CY, PL and RO
• Κεφάλαιο 2: Οδηγός παράδοσης– Πρόγραμμα ημερίσιας διάταξης και σημειώσεις διδασκαλίας
(συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτομερούς σχεδιασμού εκπαίδευσης). Οι διδακτικές
σημειώσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσματικών οδηγιών για την
παράδοση των αναλογιών σε κάθε χώρα εταίρο (σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε
λεπτομέρειες τι μπορεί να γίνει σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε λειτουργικό επίπεδο,
με τον κατάλογο των αιτούμενων υλικών και περαιτέρω προτάσεις που θα βοηθήσουν τα
ιδρύματα-εταίρους να παραδώσουν τη μεθοδολογία με ένα επιτυχημένο τρόπο)
• Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των
κριτηρίων για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων που θα εμπλακούν
• Παραρτήματα: Σετ με διαφάνειες, μεταξύ των οποίων 3 προσαρμοσμένες αναλογίες (μια
για κάθε χώρα εταίρο), που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις των εταίρων, με
στόχο να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο της πολιτισμικής όσμωσης.
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Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για διάθεση σε:
• Εταιρικά ιδρύματα, που θα είναι υπεύθυνα για την επιλογή των εθνικών εκπαιδευτών και
συντονιστών.
• Εθνικούς εκπαιδευτές και συντονιστές που θα είναι αρμόδιοι για την αποτελεσματική
παράδοση της μεθοδολογίας και θα τους ζητηθεί να είναι εξοικειωμένοι με τη διδακτική
προσέγγιση, καθώς και με το στυλ διδασκαλίας που θα πρέπει να θεσπίσουν.
Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές θα έχουν σαφείς και συγκεκριμένους
ρόλους. Ο δάσκαλος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση του περιεχομένου και θα
επιλεχθεί από τον φορέα διοργάνωσης μετά που θα ληφθούν υπόψη τοι ακόλουθες
απαιτήσεις:
- Μακροχρόνια εμπειρία (βιογραφικό, αναφορές…) στον εκπαιδευτικό τομέα, σε
ακαδημαϊκό και μη επίπεδο
- Ευχέρεια στην επικοινωνία (συνίσταται για να εξασφαλιστεί το ανώτατο επίπεδο
συμμετοχή) – ο εκπαιδευτικός θα κληθεί να εκμεταλλευτεί την υποβλητική δύναμη
των γραφικών παραστάσεων με σκοπό την αποφυγή κάθε είδους τυπικής
προσέγγισης που θα μπορούσε να αποδειχθεί βαρετή .
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Σε ποιους αναφέρεται
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Ο καθηγητής δεν θα ζητηθεί να έχει μια σταθερή οργανωτική / διαχειριστική αντίληψη,
δεδομένου ότι αυτός / αυτή δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν άμεσα τις συγκρίσεις
μεταξύ των περιεχομένων και την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων. Θα
εκτελούν το έργο τους με τρόπο που θα ανοίγει νέους ορίζοντες, οδηγώντας όλους τους
συμμετέχοντες έξω από το εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ θα αυξάνονται οι
υποβλητικές εικόνες και παραστάσεις.
Ο μεσολαβητής θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο του μεσάζοντα στην προσέγγιση των
συμμετεχόντων στην αναλογία. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, αυτός / αυτή θα πρέπει να
είναι:
• άρτια εκπειδευμένοι σε θέματα που αφορούν την οργανωτική κουλτούρα
• έμπειροι στον να παραδίδουν διαλέξεις
• ικανοί να δημιουργούν ένα διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης
Το έργο τους θα είναι να «δημιουργήσουν ένα είδος γέφυρας» που θα συνδέει την
αφήγηση με τη φάση της κατάρτισης, εξηγώντας ποιες είναι οι ομοιότητες και τα
μαθήματα που οι συμμετέχοντες μπορούν να συναγάγουν από την παρουσίαση του
καθηγητή. Ο ρόλος τους είναι απαραίτητος, καθώς θα πρέπει να είναι εξαιρετικά
διαδραστικοί, έχοντας επίγνωση της μεθοδολογίας και μια σαφή ιδέα του αναφερόμενου
περιεχομένου από το οποίο οι αναλογίες θα πρέπει να συντάσσονται.
Περαιτέρω φορείς σε εθνικό / διεθνές επίπεδο που θα εμπλακούν στη φάση της
διάδοσης και θα τους ζητηθεί να παραδώσουν επιτυχώς την προτεινόμενη μεθοδολογία,
ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
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Κεφάλαιο 1 περιγράμματα περιφερειακών προγραμμάτων για Κύπρο,
Πολωνία και Ρουμανία.
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Περίγραμμα του σχεδίου

Κύρια περιεχόμενα

−
−
−

Προγραμματισμός και οργάνωση
Επίλυση προβλημάτων
Λήψη αποφάσεων

Η εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου στην υπό Γερμανική κατοχή Πολωνία, οι γερμανικές
κατοχικές αρχές άρχισαν να επικεντρώνουν πάνω από τρία εκατομμύρια
Εβραίους σε μια σειρά από εξαιρετικά πολυσύχναστα γκέτο που βρίσκονταν σε
μεγάλες πόλεις της Πολωνίας. Το μεγαλύτερο από αυτά, το Γκέτο της
Βαρσοβίας, είχε συγκεντρώσει περίπου 300.000-400.000 άτομα σε μια
πυκνοκατοικημένη, 3,3 km ² κεντρική περιοχή της Βαρσοβίας. Χιλιάδες Εβραίοι
έχασαν τη ζωή τους λόγω ανεξέλεγκτων ασθενειών και υποσιτισμού υπό την
επίβλεψη των SS-and-Polizeiführer Odilo Globocnik and SS-Standartenführer.
Λίγο πριν την έναρξη της τελικής γερμανικής επιχείρησης, ο ηγέτης του
Εβραϊκού Συμβουλίου στο Ghetto αυτοκτόνησε αφού έλαβε γνώση του
πραγματικού στόχου του σχεδίου «μετεγκατάστασης» των Γερμανών, το οποίο
επρόκειτο να μεταφέρει το υπόλοιπο του πληθυσμού γκέτο στο στρατόπεδο
εξόντωσης Τρεμπλίνκα.
Όταν οι απελάσεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά, τα μέλη του εβραϊκού
αντιστασιακού κινήματος συναντήθηκαν και αποφάσισαν να μην αγωνιστούν
ενάντια στις οδηγίες των SS, πιστεύοντας ότι οι Εβραίοι είχαν σταλεί σε
στρατόπεδα εργασίας και όχι στο θάνατο. Μέχρι το τέλος του 1942, οι κάτοικοι
των Ghetto έμαθαν ότι οι απελάσεις ήταν μέρος μιας διαδικασίας εξόντωσης.
Περίπου 254,000-300,000 κατοίκους Ghetto βρήκαν το θανάτους στην
Τρεμπλίνκα κατά τη διάρκεια της δίμηνης λειτουργίας . Πολλοί από τους
υπόλοιπους Εβραίους αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Όταν οι Γερμανοί
μπήκαν στο γκέτο, αποφάσισαν να αντισταθούν μέχρι τέλους και η εβραϊκή
αντίστασης τότε είχε μεγαλώσει στο γκέτο της Βαρσοβίας. Οι Εβραίοι είχαν την
υποστήριξη 220 μαχητών, οπλισμένοι με ένα πιστόλι, χειροβομβίδες και βόμβες
μολότοφ. Κάποια από τα όπλα ήταν χειροποίητα από την αντίσταση, μερικές
φορές λειτουργούσαν ενώ άλλες φορές μπλόκαραν κατ 'επανάληψη. Οι
Γερμανοί έκαιγαν συστηματικά σπίτια και οικιστικά μπλοκ χρησιμοποιώντας
φλογοβόλα και μπουκάλια φωτιάς, ενώ ανατίναζαν υπόγεια και υπονόμους.
Η υποστήριξη έξω από το γκέτο ήταν περιορισμένη. Ενώ η μάχη συνεχιζόταν
μέσα στο γκέτο, οι πολωνικές ομάδες AK και GL επιτέθηκαν σε γερμανικές
μονάδες κοντά στα τείχη γκέτο και προσπάθησαν να περάσουν λαθραία όπλα,
πυρομαχικά, προμήθειες, και διάφορες οδηγίες στο γκέτο. Οι AK διέδωσαν
πληροφορίες και απεύθυναν έκκληση για βοήθεια στους Εβραίους του γκέτο,
τόσο στην Πολωνία όσο και μέσω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων στους
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Στόχοι

Ανώτερα και μεσαία στελέχη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
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Ομάδα-στόχος
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Συμμάχους. Οι πολωνοί πολίτες οργανώνονται σε αποστολές διάσωσης, και
πολλές δράσεις για να βοηθήσουν την εβραϊκή αντίσταση 1. Τελικά, οι
προσπάθειες των Εβραίων μαχητών της αντίστασης αποδείχθηκαν ανεπαρκείς
κατά το γερμανικό σύστημα κατοχής. Η γερμανική μονάδα που αποστάλθηκε
για να καταστείλει την εξέγερση και να ολοκληρώσει τη δράση απέλασης
αριθμούσε 2.090 άνδρες οπλισμένους με πυροβόλα, τεθωρακισμένα οχήματα,
82 πολυβόλα και τάγματα κατάρτισης, κλπ. Οι υπόλοιποι μαχητές από την
οργάνωση δραπέτευσαν από το γκέτο και μέσω μιας σήραγγας και
μετεγκαταστάθηκαν στο δάσος. Το γεγονός αυτό σήμανε το τέλος της
σημαντικής μάχης. Σε αυτό το σημείο, η οργανωμένη άμυνα κατέρρευσε. Ήταν η
μεγαλύτερη εξέγερση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και
ολοκληρώθηκε όταν η κακώς οπλισμένη αντίσταση καταπνίγηκε από τους
Γερμανούς, που τερμάτισε επίσημα τη λειτουργία τους για εκκαθάριση του
Ghetto.
Εκτός από 8 κτίρια, το πρώην γκέτο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι μαχητές που
επέζησαν και χιλιάδες εναπομείναντες Εβραίοι άμαχοι κρύφτηκαν στο σύστημα
αποχέτευσης και σε πολλές κρυψώνες ανάμεσα στα ερείπια του γκέτο. Οι
Γερμανοί χρησιμοποίησαν σκυλιά για να ψάξουν για τέτοιες κρυψώνες, και στη
συνέχεια χρησιμοποιούσαν συνήθως βόμβες καπνού για να αναγκάσουν τους
ανθρώπους να βγουν έξω. Μερικές φορές πλημμύριζαν τις αποθήκες ή τις
κατέστρεφαν με εκρηκτικά. Οι περισσότεροι της εναπομένουσας ηγεσίες της
οργάνωσης και δεκάδες άλλοι διέπραξαν μαζική αυτοκτονία με κατάποση
κυανίου. Μερικοί αυτοκτόνησε για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη
αντίδρασης από τις συμμαχικές κυβερνήσεις.
Η εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας έλαβε χώρα πάνω από ένα χρόνο πριν από
την προγραμματισμένη εξέγερση της Βαρσοβίας του 1944, αρκετές εκατοντάδες
επιζώντες από την πρώτη εξέγερση πήραν μέρος στην εξέγερση αργότερα.
1 μέρα
Επακόλουθη αναλογία (1 μήνα αργότερα)

−
−
−
−

Βίντεο
PPT
Ομαδική συζήτηση
Ασκήσεις σεναρίου (στις εργασίες επανεξέτασης)
ου

Προφίλ των
εκπαιδευτών και
κύριες αρμοδιότητες

Να είναι εξοικειωμένοι με τα ιστορικά γεγονότα του 2 Παγκοσμίου Πολέμου
στην Πολωνία. Να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου και να μεταφέρουν στο κοινό τους λόγους
και τις κύριες αρμοδιότητες που πραγματοποιήθηκαν.

Εργαλεία αξιολόγησης
του προγράμματος

ερωτηματολόγια, επανεξέταση σε 1 μήνα με επιπλέον χρόνο για ανάπληροφόρηση
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Επιλεγόμενες
μαθησιακές μεθόδοι

−
−

Strona

Διάρκεια/άρθρωση

Strona

9

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Περίγραμμα του σχεδίου

Ομάδα-στόχος

Μεσαία και ανώτατη διοίκηση

Στόχοι

Ηγετική κατάρτιση για την ανάπτυξη χαρισματικών ηγετικών ικανοτήτων,
κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τα διάφορα είδη εταιριών
και ηγεσίας .

Κύρια περιεχόμενα

Διάλεξη για την εκλιπούσα κομμουνιστική και μεταβατική περίοδο στην
Τιμισοάρα και τη Ρουμανία, με έμφαση στις μεγάλες διαφορές μεταξύ του
κομμουνισμού, του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, ιδίως όσον αφορά τους
ηγέτες τους και τις μεθόδους της ηγεσίας. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιρροή
του κάθε συστήματος στους ανθρώπους, καθώς και τις δυσκολίες που
συνεπάγονται για τους ηγέτες, και τις λύσεις που επιζητούνται στον αγώνα για
την επίτευξη ισορροπίας.

Διάρκεια/άρθρωση

Μονοήμερη εκπαίδευση, επανεξέταση σε 1 μήνα

Εργαλεία αξιολόγησης
του προγράμματος

Βίντεο
PPT
Ομαδική συζήτηση
Ασκήσεις σεναρίου (στις εργασίες επανεξέτασης)

Γνώστες της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής, καθώς και προηγμένες έννοιες
της κοινωνικο-ψυχολογίας και κοινωνικο-πολιτικής, σαγηνευτικό στυλ, χάρισμα,
γνώριμοι και άνετοι με μεγάλα γκρούπ ατώμων και εκπαίδευση, καθώς και
ευρωπαϊκά προγράμματα
ερωτηματολόγια, επανεξέταση σε 1 μήνα με επιπλέον χρόνο για ανάπληροφόρηση
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Προφίλ των
εκπαιδευτών και
κύριες αρμοδιότητες

−
−
−
−

Strona

Επιλεγόμενες
μαθησιακές μεθόδοι

Strona
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Περίγραμμα του έργου

Ομάδα-στόχος

ΜΜΕ – κυρίως κάτω των 10 υπαλλήλων
-

Στόχοι

Κύρια περιεχόμενα

Επίλυση προβλημάτων
Συνάντηση των κριτηρίων των πελατών
Πρόληψη του ρίσκου
Διαχείριση της κρίσης

Το οικονομικό θαύμα μετά την τουρκική εισβολή.
Μετά την τουρκική εισβολή το 1974, η Κύπρος έτυχε φυσικής καταστροφής
καθώς και οικονομικής. Λόγω των συνεχών προσπαθειών και της επιμονής τους,
οι Κύπριοι πέτυχαν το οικονομικό θαύμα, που είχε ως αποτέλεσμα την
αναδιάρθρωση του νησιού και το ξεκίνημα της νέας εποχής.
-

Διάρκεια/άρθρωση

Εργαλεία αξιολόγησης
του προγράμματος

Βίντεο
PPT
Ομαδική συζήτηση
Ασκήσεις σεναρίου (στις εργασίες επανεξέτασης)

Να είναι εξοικειωμένοι με τα ανωτέρω γεγονότα που έλαβαν χώρα στο νησί,
από το 1974 και μετά. Να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν όσο το
δυνατόν απλούστερα τα κύρια χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους αυτής της
περιόδου και να μεταφέρουν στο κοινό τους λόγους και τις κύριες αρμοδιότητες
που έλαβαν χώρα. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη, δεδομένου ότι η
οικονομία της Κύπρου μετά τον πρόσφατη δανεισμό αντιμετωπίζει πολλά
προβλήματα και την ανάγκη επανεκκίνησης.
Συνεργείο ερωτηματολόγιων (μονοήμερη αναλογία)
Γνωστικό ερωτηματολόγιο (επανεξέταση μετά από 15 μέρες), έχοντας χρόνο για
αναλογισμό και κατανόηση του περιεχομένου του σεμιναρίου.
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Προφίλ των
εκπαιδευτών και
κύριες αρμοδιότητες

−
−
−
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Επιλεγόμενες
μαθησιακές μεθόδοι

Μονοήμερη αναλογία
Επανεξέταση μετά από 15 μέρες
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Κεφάλαιο 2 Οδηγός παράδοσης – Ατζέντα του προγράμματος και
σημειώσεις διδασκαλίας
Η τυπική αναλογική συνεδρία εκτείνεται σε περίπου μία ημέρα και γενικά διαχωρίζεται σε
• 3 μαθησιακές περιόδους
• 1 επανεξέταση μισής ημέρας μετά από 2/3 εβδομάδες
Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει μια λεπτομερής επισκόπηση του προγράμματος μαζί με
οδηγίες σχετικά με το διδακτικό υλικό και τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την
παράδοση της κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας.

Προγραμματισμός εκπαίδευσης
09.00-09.20
1η συνεδρία: Παρουσίαση της μεθοδολογίας (10/20 λεπτά)
Στόχος της περιόδου αυτής είναι να παρουσιάσει την αναλογική προσέγγιση, τονίζοντας ποιες
είναι οι παραδοχές πίσω από την έγκριση της και τον εντοπισμό των μαθησιακών τομέων που
μπορούν να αντιμετωπιστούν.
09.20-10.35
2η συνεδρία: παράδοση των περιεχομένων (60/75 λεπτά)
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος στη φάση
της αφήγησης, που αποτελείται από την παράδοση του επιλεγμένου θέματος, που θα είναι
υπεύθυνος ένας εισηγητής / καθηγητής, έργο του οποίου είναι να παρουσιάσει το απλό
περιεχόμενο χωρίς να ερευνήσει τις κοινωνικές / οργανωτικές δυναμικές στο παρασκήνιο.
10.35-11.15
3η περίοδος: Αποκωδικοποίηση και συζήτηση (40 λεπτά)
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
συντονιστή του οποίου καθήκον είναι να συνδέσει τις αναφερόμενες πληροφορίες με την
καθημερινή επαγγελματική εμπειρία και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μετά το τέλος της
φάσης αποκωδικοποίησης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη
μαθησιακή συνεδρία, υποβάλλοντας ερωτήματα / ζητήματα στην πράξη.

Strona
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Δυο/τρεις εβδομάδες αργότερα: συνεδρία επανεξέτασης (μισή μέρα)

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Σημειώσεις διδασκαλίας
Πώς να γίνει η παράδοση Συνεδρία 1 - Παρουσίαση μεθοδολογίας
Απαιτούμενος χρόνος: 10/20 λεπτά (09.00 – 09.20)
Τι πρέπει να γίνει:
• Η συνεδρία θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του εκπροσώπου του ιδρύματος υποδοχής
(σύμφωνα με την εμπειρία μας, αυτός ο ρόλος πάντα συμπίπτει με εκείνο του συντονιστή),
στόχος της οποίας θα είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στην προτεινόμενη
μεθοδολογία, με ιδιαίτερη έμφαση σε:
- Ποιες είναι οι πολιτιστικές υποθέσεις πίσω από την προτεινόμενη
μεθοδολογία (κάνει αναφορά στις θεωρίες σχετικά με τις "ανθρωπιστικές
επιστήμες για τη διαχείριση" και η γενικότερη εξέλιξη προς τον
εξανθρωπισμό της διαχειριστικής αντίληψης, που απαιτούνται υπό το φως
των αυξανόμενων προκλήσεων που επηρεάζουν την οικονομία και την
κοινωνία μας)
- Ποια είναι τα κύρια οφέλη που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοιου
είδους προσέγγιση κατάρτισης (ολιστική εκπαίδευση, ευρέως φάσματος
άποψη σχετικά με τις στρατηγικές προκλήσεις, η ικανότητα να συνδυάσει
αποτελεσματικά τα στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς, εξέλιξη
προς ένα οργανωτικό μοντέλο εμπνευσμένο από τις αρχές της πολύλειτουργικότητας…)
• Ο συντονιστής θα εισαγάγει ο ίδιος στη συνέχεια τον εαυτό του / της και θα ζητήσει από
τους συμμετέχοντες να συστηθούν οι ίδιοι εν συντομία (Αυτή η εισαγωγή δεν είναι
απολύτως αναγκαία, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο
οικεία και τονωτική ατμόσφαιρα)
• Ο συντονιστής θα παρουσιάσει τελικά την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, εξηγεί
λεπτομερώς πώς η συνάντηση θα είναι δομημένη και πώς οι συμμετέχοντες αναμένεται
να συμμετάσχουν.

Strona

Περαιτέρω εισηγήσεις
Στις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και των εκπαιδευομένων ή
των εκπροσώπων τους, θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες
κατάρτισης των συμμετεχόντων, που θα πρέπει να τύχουν υπενθύμισης κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης, προκειμένου να καταστεί σαφές ποιες είναι οι μαθησιακές προτεραιότητες που
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Υλικά που απαιτούνται για την παροχή της συνεδρίας :
Σετ με διαφάνειες (2/3 διαφάνειες που παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη
μεθοδολογία με βάση τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά – τα σετ διαφανειών θα πρέπει να
παρέχονται από ISTUD σαν μεταφορά μεθοδολογίας)
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θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Στο πλαίσιο αυτό, οι περαιτέρω πιθανές προτάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από τους
συμμετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής θα έχει την ευθύνη να αποφασίσει αν θα
είναι συνεπείς με τις καθορισμένες προτεραιότητες ή όχι.
Για να δοθεί έμφαση στα πεδία των αναμενόμενων επιπτώσεών τους, ο συντονιστής θα πρέπει
να βασιστεί σε ένα πίνακα παρουσιάσεων που θα χρησιμοποιηθεί για να τονίσει τις
συμφωνηθείσες προτεραιότητες και, αν χρειαστεί, τις προκλήσεις που μπορούν να
προβλεφθούν .
Μια ισχυρή και σαφής συμφωνία σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της
δραστηριότητας κατάρτισης είναι απολύτως ζητούμενη προκειμένου να αποφευχθεί η αντίληψη
του ότι έχει χαθεί χρόνος!

Πώς να γίνει η παράδοση Συνεδρία 2 - παράδοση περιεχομένων
Απαιτούμενος χρόνος: 60/75 λεπτά (09.20 – 10.35)

Τι πρέπει να γίνει:
• Η ενότητα αυτή αποτελείται από αφηγητική παρουσίαση του επιλεγμένου θέματος, που
έχει χαρακτηριστεί ως "αναλογικό". Ο καθηγητής θα συστηθεί ατομικά στη συνέχεια,
ζητώντας από όλους τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και ελεύθερα
να παρεμβαίνουν όποτε θελήσουν.
• Στη συνέχεια θα παρουσιάσει το επιλεγμένο εκπαιδευτικό θέμα, όταν αυτό είναι δυνατό,
κάνοντας χρήση παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, χαρτών, γραφικών .... και
ό, τι μπορεί να ζητηθεί για να επιστήσει την προσοχή. Η παρουσίαση θα πρέπει να
εκλαμβάνεται ως ένα είδος ανοικτής διάλεξης, που έχει μια πολύ διαδραστική προσέγγιση.

Strona

Οι διαφάνειες θα πρέπει να ετοιμαστούν έχοντας υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Δυνατότητα πρόσβασης στους χρήστες που δεν θα απαιτείται να είναι
προετοιμασμένοι για το θέμα (να αποφευχθούν μεγάλες διατριβές ή πολύ
μεγάλες διαφάνειες).
- Οπτικό και αισθητικό: γραφικά εφέ, χάρτες, εικόνες υψηλής ευκρίνειας
θεωρούνται πολύ σημαντικοί παράγοντες.
- Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ακαδημαϊκό στυλ (αποφύγετε τις
αναφορές).
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Υλικά που χρειάζονται για την παράδοση της συνεδρίας:
Σετ με διαφάνειες (μεγ. 20, να εξηγούν ξεκάθαρα το αναλογικό θέμα). Το σετ με τις διαφάνειες
θα παρουσιάζεται στα “Παραρτήματα”.
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Επιπλέον εισηγήσεις:
Η παρουσίαση των συμμετεχόντων πρέπει να αποτελείται από μια σύντομη επεξήγηση της
επαγγελματικής θέσης του κάθε συμμετέχοντα, τις ανάγκες κατάρτισης και τις προσδοκίες
κατάρτισης (το πολύ 2 λεπτά για κάθε ένα). Οι προσδοκίες του καθενός θα αναφέρονται εν τέλει
στον πίνακα για να εστιαστούν καλύτερα οι ακόλουθες δραστηριότητες.
Για την καλύτερη συμμετοχή των ατόμων στην παρουσίαση, ο εκπαιδευτικός θα κληθεί να
διακόπτει συχνά τη διάλεξη, εγείροντας ερωτήματα, όπως:
- είναι κατανοητό;
- έχετε κάποιες απορίες;
- έχετε κάποιες εισηγήσεις ή απορίες για το θέμα;
- είναι ξεκάθαρη η επεξήγηση;
Οι διαφάνειες θα μπορούσε, αλλά δεν πρέπει κατ 'ανάγκην, να περιλαμβάνουν αναφορές στις
αναλογικές υποδείξεις. Αν είναι δυνατόν, ο καθηγητής / λέκτορας θα πρέπει να κληθεί να δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στην επεξήγηση των σημείων που αποκαλύπτουν σαφές αναλογικές έννοιες,
αλλά δεν πρέπει να τα ερευνήσει από μια αναλογική προοπτική: το έργο αυτό θα πρέπει στη
συνέχεια να λάβει χώρα από τον συντονιστή στην ακόλουθη συνεδρίαση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ζητηθεί κατά τη φάση της επαφής με τον εκπαιδευτικό. Για το
σκοπό αυτό, η οργάνωση υποδοχής θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα μιας σύντομης
προκαταρκτικής συζήτησης, με στόχο να γίνει ανταλλαγή μαζί του / της με όλες τις πιο χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων (ένα είδος
καταλόγου ελέγχου θα μπορούσε επίσης να παρέχεται, απλά για να εξηγήσει τι μπορεί να γίνει
και τι θα πρέπει να αποφεύγεται).

Πώς να γίνει η παράδοση Συνεδρία 3 – Αποκωδικοποίηση και συζήτηση (40
λεπτά)

Strona

Τι πρέπει να γίνει:
• Για το κομμάτι αυτό θα είναι υπεύθυνος ο συντονιστής ο οποίος καλείται να αναλάβει το
ρόλο του μεσολαβητή στην προσέγγιση των συμμετεχόντων στην αναλογία. Το έργο του /
της θα είναι να δημιουργήσει ένα είδος ‘γέφυρας’ που θα συνδέει την φάση της
αφήγησης με αυτή της κατάρτισης, εξηγώντας ποιες είναι ομοιότητες και τα μαθήματα
που οι συμμετέχοντες μπορούν να συναγάγουν από την παρουσίαση του καθηγητή.
• Ο συντονιστής διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί με τη μεθοδολογία ενώ παράλληλα να έχουν μια ξεκάθαρη ιδέα του
περιεχόμενου που θα αναφερθεί εκ του οποίου θα πρέπει να συνταχθούν οι αναλογίες.
• Πρέπει να διαδραματίζουν ένα όσο το δυνατό διαδραστικότερο ρόλο αφού οι αναλογίες
που θα αναγνωριστούν θα πρέπει να συνδέονται με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Για
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Απαιτούμενος χρόνος: 60/75 λεπτά (10.35 – 11.15)
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Υλικά που χρειάζονται για την παράδοση της συνεδρίας
Σετ με διαφάνειες (μεγ. 2/3, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των αναλογίες που
μπορούν να εντοπιστούν στην παρουσίαση του δασκάλου). Το σετ με τις διαφάνειες θα
παρουσιάζεται στα “Παραρτήματα”.
Ένα πίνακας παρουσιάσεων είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στη παρουσίαση του συντονιστή
με τα σχόλια των παρευρισκομένων .
Περαιτέρω εισηγήσεις
Αυτή η φάση της κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι από την επιτυχία της
εξαρτάται η ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Πιθανά απρόσμενα μπορεί να υπάρξουν, όπως :
- Οι συμμετέχοντες δεν αντιδρούν ή δεν υποβάλλουν ερωτήσεις: σε αυτή
την περίπτωση ο συντονιστής πρέπει να είναι σε θέση να πηγαίνει πέρα
από την τροχιά του, υποβάλλοντας πιο πιεστικά ερωτήματα όπως:
αντιλαμβάνεσθε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της αναφερόμενης
ιστορίας και της επαγγελματικής σας εμπειρίας / προκλήσεις σας; Τι έχετε
σκεφτεί, ενώ ο δάσκαλος μιλούσε; Θεωρείτε "x" ή "y" ως σημαντικά
στοιχεία για την επαγγελματική σας επιτυχία?
- Οι συμμετέχοντες παρεμβαίνουν πέραν των προσδοκιών: είναι ένα καλό
σημάδι. Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής μπορεί να παίξει ακόμη και
τον απλό ρόλο του μεσολαβητή, συλλέγοντας όλες τις προτάσεις και
δίνοντάς τους οδηγίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναλογίες συνήθως
αυξάνονται άμεσα από τους συμμετέχοντες και δεν απαιτείται
αποκωδικοποίηση.
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το σκοπό αυτό, είναι εξαιρετικά χρήσιμος ένας πίνακας παρουσιάσεων, που θα καθορίζει
τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και τις προσδοκίες τους.
• Σύμφωνα με την εμπειρία μας, ο συντονιστής ανέκαθεν ήταν ένας εμπειρογνώμονας του
τομέα (οργανωτική/διαχειριστικήή αντίληψη).
• Η παρέμβαση συνήθως συνεπάγει δυο διακριτές φάσεις:
- Η πρώτη, είναι αφιερωμένη στην εξήγηση των πιο σχετικών αναλογικών
συμβουλών που μπορεί να συναχθούν από την παρουσίαση του καθηγητή
- Η δεύτερη, που αποτελείται από ένα ανοικτό διάλογο με τους
συμμετέχοντες που μπορούν να παρέμβουν με την υποβολή νέων
ερωτήσεων ή εξωτερικεύοντας κάποιες σκέψεις.
Με στόχο να βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις συνδέσεις που
υπάρχουν μεταξύ του αναλογικού θέματος και τις καθημερινές επαγγελματικές τους
δραστηριότητες, ένα ακόμη εργαλείο θα πρέπει να παρέχεται: ένα είδος σχεδίου δράσης που ο
συντονιστής θα παραδώσει σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες, από την πλευρά
τους, θα πρέπει να καλούνται να το συμπληρώσουν πριν από τη συνεδρία επανεξέτασης. Το εν
λόγω σχέδιο δράσης θα είναι δομημένο σαν μια λίστα των συγκεκριμένων στόχων που οι
συμμετέχοντες υποτίθεται ότι θα πρέπει να επιτύχουν, με λεπτομέρεια για συγκεκριμένους
όρους όσον αφορά το πώς και πότε θα επιτευχθεί. Με τον τρόπο αυτό, η κατάρτιση θα είναι
αποτελεσματική και θα συνδέεται με τις επαγγελματικές ανάγκες και το περιβάλλον των
ανθρώπων που εμπλέκονται (ένα σχέδιο δράσης παρέχεται στη σελίδα 23 του παρόντος
εγγράφου).

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Πώς να παραδοθεί η συνεδρία επανεξέτασης (μισή ημέρα)
Απαιτούμενος χρόνος: 4 ώρες (γενικά δύο εβδομάδες μετά την παράδοση της εκπαίδευσης)

Δύο / τρεις εβδομάδες μετά την παράδοση της αναλογίας, μια συνεδρίαση επανεξέτασης θα
πρέπει να λάβει χώρα με στόχο να ελέγξει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά
την αποτελεσματικότητα, τις δεξιότητες, αλλά και τις κρισιμότητες και τις αναδυόμενες
προκλήσεις. Η επανεξέταση θα αποτελέσει μια ευκαιρία να σκεφθούν περαιτέρω τομείς
βελτιώσεις και θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στο να κατανοήσουν καλύτερα ποιες είναι οι
πιο χρήσιμες και εποικοδομητικές προτάσεις για την επαγγελματική τους ζωή.
Οι στόχοι της συνεδρίας επανεξέτασης είναι:
• την αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στην προηγούμενη εκπαίδευση
"πειραματισμού", λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την κρισιμότητα και τους παράγοντες
επιτυχίας που βιώνουν οι συμμετέχοντες, μετά την παράδοση της αναλογίας
• την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία για την
καλύτερη αφομοίωση των διδαγμάτων
• καθοδήγηση πηγών ενέργειας, ερευνώντας εάν και πώς η διαδικασία μάθησης μπορεί να
επηρεάσει άμεσα τις καθημερινές επαγγελματικές δραστηριότητες και να εστιάσει τις
ενέργειές και τους πόροι για πιθανή επιτυχία
• σχέδιο βελτίωσης, δημιουργώντας ευκαιρίες ενίσχυσης για την ανάπτυξη των ειδικών
δεξιοτήτων ή τη διαχείριση των προβληματικών καταστάσεων.
Η συνεδρία επανεξέτασης θα είναι δομημένη ως εξής:
• αφού ληφθεί το πρότυπο σχέδιο δράσης μετά την αναλογική προπόνηση, ο κάθε
συμμετέχοντας θα το μοιραστεί με τον καθηγητή και τους άλλους συναδέλφους,
εξηγώντας λεπτομερώς πώς και πότε οι ενιαίες πρωτοβουλίες θα εγκριθούν
• ο διδάσκων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καθορίσουν τη συνοχή μεταξύ των
επισημασμένων στοιχείων, τις ανάγκες εκπαίδευσης και τις αποδείξεις της εκπαίδευσης,
τονώνοντας εν τέλει περαιτέρω τις προτάσεις και τους τομείς βελτίωσης.
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Η συνεδρία της επανεξέτασης αναμένεται να είναι ανεπίσημη και πολύ διαδραστική, με ιδιαίτερη
έμφαση στις οργανωτικές ανάγκες κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες θα είναι ελεύθεροι να
παρέχουν την συνεισφορά τους στα ενιαία θέματα, ενώ ο διδάσκων θα κληθεί να κάνει χρήση
ενός σημειωματάριου που θα συνοψίσει τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τη συζήτηση.
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Κεφάλαιο 3 - Μεθοδολογία αξιολόγησης για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση του μαθησιακού προγράμματος
Audit yes (on
the long run)

Audit no (if
the training
represents a
one-spot
opportunity)

Οι αναλογίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια πορεία ανθρωπιστικής κατάρτισης που δεν μπορεί
να μετρηθεί από την απόψη του αναμενόμενου ΒΔΑ ή από ποσοτικούς δείκτες.
Κατά τη γνώμη μας, ένα ποιοτικό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των πελατών θα πρέπει να
παρέχεται στο τέλος των δραστηριοτήτων επανεξέτασης, όπως ένα είδος καταλόγου ελέγχου που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Βρείκατε την πρόταση για την κατάρτιση συνεπής με τις τρέχουσες επαγγελματικές
ανάγκες και τις προκλήσεις σας ;
• Έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε με σαφήνεια τις προτάσεις / διδάγματα που
μπορούν να εφαρμοστούν στο επαγγελματικό σας περιβάλλον;
• Θα προτείνατε μια παρόμοια εμπειρία στους συναδέλφους σας;
• Οι αναλογικές υποδείξεις ήταν σαφώς αναγνωρίσιμες και συνεκτικές;
• Έχετε τη δυνατότητα να κατανοήσετε το "λόγο" της προτεινόμενης διαδρομής κατάρτισης;
Όταν είναι δυνατόν, μια κλίμακα κατάταξης θα μπορούσε να υιοθετηθεί, που θα αριθμείται, ως
συνήθως, από το 1 (καθόλου) έως το 5 (ναι εντελώς).
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Όπως αναφέρεται στο γραφικό παραπάνω, ένας πραγματικός έλεγχος μπορεί να προβλεφθεί,
ιδίως όταν η διαδρομή κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα,
δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να υπάρξουν πραγματικά και απτά
αποτελέσματα για την ομάδα-στόχο. Οι αναλογίες ενός σημείου είναι εξίσου τονωτικές, αλλά
υπάρχει ο κίνδυνος να παράγουν ένα είδος «φαινομένου διασκέδασης» που καθιστά τη
διαδικασία ελέγχου ακόμα πιο δύσκολη.
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Πιο αναλυτικά, η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές φάσεις:
• Ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των πελατών (βλέπε το επιλεγμένο πρότυπο στο
επόμενο κεφάλαιο), που θα πρέπει να παρέχεται μετά την παράδοση των αναλογικών
εκπαιδεύσεων, στόχος του οποίου είναι να αξιολογήσει γενικά την ικανοποίηση των
συμμετεχόντων, στα ακόλουθα στοιχεία:
- Περιεχόμενα
- Μεθόδους διδασκαλίας
- Υλικά διδασκαλίας
- Η συμβολή των εκπαιδευτικών
- Λειτουργία της ομάδας εργασίας
- Γνωμοδότηση για την υλικοτεχνική οργάνωση
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που θα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων επανεξέτασης (2 εβδομάδες μετά την παράδοση της εκπαίδευσης) και
θα περιλαμβάνει:
- Συζήτηση μεταξύ του συντονιστή και των συμμετεχόντων για να
αναλογιστούν την οργανωτική δυναμική που μπορεί να ενεργοποιηθεί με
βάση την προτεινόμενη κατάρτιση
- Ένα σχέδιο δράσης για την επόμενη εφαρμογή για συνεκτικές
πρωτοβουλίες σε οργανωτικό επίπεδο (βλέπε την επόμενη παράγραφο)
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Ερωτηματολόγιο προτίμησης πελατών

Το ερωτηματολόγιο που σας ζητούμε να συμπληρώσετε θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαστηρίου. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα
μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας.
Ευχαριστούμε για την βοήθεια σας.
1. Θεωρείτε την συμμετοχή σας στο εργαστήρι σαν:

αρνητική

1

2

3

4

5

θετική

2. Σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 (1= αρνητικό, 5= θετικό), πώς θα αξιολογούσατε το εργαστήριο
σε σχέση με:
Περιεχόμενα
φτωχό

1

2

3

4

5

εξαιρετικό

1

2

3

4

5

εξαιρετικοί

1

2

3

4

5

εξαιρετικό

Μεθόδους διδασκαλίας
φτωχοί
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Υλικό διδασκαλίας
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3. Πώς θα αξιολογούσατε τη συμβολή των εκπαιδευτικών ;
φτωχή

1

2

3

4

5

εξαιρετική

3.1 Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η αξιολόγηση σας για κάθε εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό ;

1

2

3

4

5

εξαιρετική

φτωχή

1

2

3

4

5

εξαιρετική

4

5

εξαιρετική

Πώς θα αξιολογούσατε τη λειτουργία της ομάδας εργασίας;
φτωχή

3

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την οργάνωση του εργαστηρίου (χρονοδιάγραμμα, διάρκεια κλπ.);

φτωχή

6.

2

1

2

3

4

5

εξαιρετική

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την υλικοτεχνική οργάνωση (αίθουσες συνεδριάσεων,
εκπαιδευτική υποστήριξη, κλπ.);

φτωχή

1

2

3

4

5

εξαιρετική
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5.

1
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φτωχή
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7. Υπάρχουν άλλα σχετικά θέματα στα οποία θα θέλατε να επικεντρωθείτε περισσότερο;
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Σχόλια/Εισηγήσεις
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8.
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Δείγμα σχεδίου δράσης
Στόχος 1

Αναθεώρηση της οργανωτικής δομής (προώθηση της
μετάβασης προς μια πολύ-λειτουργική προσέγγιση)

Πως

Σχεδιάστε μια περιοδική συνάντηση που θα αφορά τις
κύριες αναφορές των λειτουργιών / επιχειρηματικών
μονάδων που λειτουργούν μέσα στην εταιρεία σας
Στηρίξτε τη δημιουργία μιας απευθείας σύνδεσης
εσωτερικής κοινότητας για την ανταλλαγή εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της εταιρείας
Προώθηση της εξέλιξης για την ανοιχτή πρόσβαση για
στρατηγικές πληροφορίες (εντός και εκτός σύνδεσης)
Σχεδιάστε περιοδική συνάντηση: μέχρι 1 μήνα
Στήριξη της δημιουργίας εσωτερικής κοινότητας
απευθείας σύνδεσης: μέχρι 1 χρόνο
Προώθηση της εξέλιξης για την ανοιχτή πρόσβαση σε
στρατηγικές πληροφορίες: μέχρι 1 χρόνο
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Προώθηση της ένταξης με άλλες οργανώσεις /
επιχειρηματικές μονάδες : μέχρι 1/2 χρόνια

Strona

Πότε

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Στόχος 2

Θέστε ποιοτικούς δείκτες για να ανακαλύψετε τη
δημιουργικότητα των ανθρώπων που εργάζονται για τον
οργανισμό σας

Πως

Υιοθετείστε ένα είδος κλίμακας (από 1 μέχρι 5 για
παράδειγμα) για να παρακολουθείτε τις ακόλουθες
παραμέτρους:
-

Πότε

νέες ιδέες / προτάσεις που παρατίθενται από
τους εργαζομένους εντός 1 έτους
Αριθμός των καινοτόμων / πλευρικών λύσεων
για την καθημερινή επίλυση των προβλημάτων
που παρατίθενται από τους εργαζόμενους
εντός 1 έτους
Αριθμός των δημιουργικών έργων που μπορούν
άμεσα να αναφέρονται σε πρωτοβουλίες των
εκπαιδευομένων

Μέχρι 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου
Στόχος 3

Προώθηση της ένταξης με άλλες οργανώσεις /
επιχειρηματικές μονάδες για την περαιτέρω προώθηση
της αποτελεσματικότητας και την τόνωση προς τις
ανοιχτές καινοτόμες μεθόδους

Πως

Δημιουργήστε μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται
στα «σύνορα του οργανισμού» για να δημιουργήσουν
ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων με άλλες
συμπληρωματικές εταιρίες, λειτουργίες ή
επιχειρηματικές μονάδες

Μέχρι 2 έτη μετά τη λήξη του έργου
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Εφαρμόστε την συνέργεια σας με εκπαιδευτικούς και
πολιτιστικούς παροχείς, όπως πανεπιστήμια, σχολές
διοίκησης επιχειρήσεων ή σκεπτικιστές για να
εμπλουτίσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο του οργανισμού
σας
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Στόχος 4

Υποστηρίξετε την ανταλλαγή ιδεών σε μηδομημένα/ιεραρχικά πλαίσια

Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι
μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες, συμβουλές, αλλά και
τις κριτικές σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, που
αναπαράγει το σύνολο του αναλογικού συνόλου

Πότε

Μέχρι 1 μήνα μετά τη λήξη του έργου

Στόχος 5

Να προωθηθεί η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών /
δεξιοτήτων / εμπειριών για την τόνωση της
δημιουργικότητας και της συνέργειας

Πως

Δημιουργήστε ένα εργαστήρι καινοτομίας και
δημιουργικότητας στο εσωτερικό του οργανισμού σας
όπου οι ιδέες και οι εμπειρίες μπορεί να μοιραστούν σε
360 μοίρες, αξιοποιώντας τις ισχυρές προτάσεις της
πλευρικής σκέψης. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να
είναι χρήσιμο να προσφέρετε σε κάθε εργαζόμενο ένα
smart phone για να υπάρχει ελεύθερη αλληλεπίδραση
με τα άλλα μέλη του εργαστηρίου, ακόμη και εκτός των
ωρών εργασίας.

Πότε

Τουλάχιστον 1 φορά κάθε 6 μήνες
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Καθιέρωση με οργανωτικά "επίπεδα" παραδείγματα
στην καθημερινή ρουτίνα των εργαζομένων

