Οδηγίες Χρήσης για το διαγνωστικό εργαλείο InnoKenn
Το διαγνωστικό εργαλείο InnoKenn επιτρέπει την αξιολόγηση της ικανότητα καινοτομίας (καινοτομικότητας) μιας
επιχείρησης. Περιλαμβάνει μια σειρά από τυπικά χαρακτηριστικά μιας καινοτόμου επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά
αυτά αναπαριστούνται με τη μορφή ερωτήσεων. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια ερωτούνται, σε ποιο βαθμό και σε
ποια ποιότητα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρόντα.
Πεδίο Αξιολόγησης
Σε πρώτη φάση ορίστε την περιοχή ή τμήμα της επιχείρησης, το οποίο θέλετε να εφαρμόσετε την αξιολόγηση, όσο
είναι δυνατόν: Σε ολόκληρη την επιχείρηση, σε Τομέα ή σε τμήμα ή… (αναφέρεται ακολούθως).
Η έρευνα διεξάγεται για__________________________________________________________________.
Κλίμακα αξιολόγησης
Η αξιολόγηση ακολουθεί μια κλίμακα αξιολόγησης πέντε βαθμίδων:
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Βαθμός 1 – Η άποψη ισχύει για όλους τους τομείς/περιοχές ή τα πρόσωπα/άτομα
Βαθμός 2 – Η άποψη αυτή ισχύει για όλους σχεδόν τους τομείς/περιοχές ή τα πρόσωπα/άτομα
Βαθμός 3 – Η άποψη αυτή ισχύει για τμήματα ή μέρη των προσώπων/ατόμων
Βαθμός 4 – Η άποψη αυτή ισχύει μόνο για ορισμένους τομείς/περιοχές ή πρόσωπα/άτομα
Βαθμός 5 – Η άποψη αυτή δεν ισχύει για κανένα τομέα/περιοχή ή άτομο/πρόσωπο

Ο βαθμός 1 είναι η υψηλότερη και ο βαθμός 5 η χειρότερη βαθμολογία. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το «Δεν
μπορώ να απαντήσω», όταν η γνώση είναι ελλιπής για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου σημείου.
Παράδειγμα: Η εταιρεία μας επενδύει επαρκώς στην εκπαίδευση του προσωπικού
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Απάντηση: « Ισχύει Αρκετά Συχνά» - Εδώ εννοείται ότι επενδύθηκαν επαρκείς προϋπολογισμοί για την εκπαίδευση σε όλους σχεδόν τους
τομείς της λειτουργίας για σχεδόν όλους τους εργαζόμενους και σε σχεδόν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων.

Παρατηρήσεις για το πώς θα αξιολογήσετε:











Σημαντικές είναι οι δικές σας εμπειρίες για τον τρόπο που η επιχείρηση χειρίζεται τα θέματα ενίσχυσης τη καινοτομίας
Αξιολογήστε την τρέχουσα κατάσταση στη εταιρεία σας
Αξιολογήστε ελεύθερα και με κάθε ειλικρίνεια
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις
Σημειώστε μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση
Χρησιμοποιήστε «Δεν μπορώ να απαντήσω», όταν δεν έχετε καθόλου γνώση του συγκεκριμένου θέματος.
Απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
Όλοι οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση χρησιμοποιούν το ίδιο ερωτηματολόγιο
Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται και υπολογίζεται ο μέσος όρος της υφιστάμενης τάσης

