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1. Ειςαγωγι ςτθν ζκκεςθ
Η παρούζα έκθεζη έτει πραγμαηοποιηθεί ενηός ηοσ πλαιζίοσ ηοσ Έργοσ ηης ΤΙΜ
(Αναθ. 2013-1-ES1-LEO05-66260) - Δεύηερο Πακέηο Εργαζίας «Ανάλσζη ηης τρήζης
ηων ζσνεργαηικών διαδικησακών περιβαλλόνηων για ηην ενίζτσζη ηης
δημιοσργικόηηηας και ηης καινοηομίας και αναγνώριζη ορθών πρακηικών».
Ο ςτόχοσ τθσ γενικισ ζκκεςθσ είναι να ςυγκεντρϊςει το περιεχόμενο διάφορων
εκνικϊν εκκζςεων που ζχουν παραχκεί από τουσ ςυνεργάτεσ τθσ κάκε χϊρασ που
ςυμμετζχει ςτο ζργο. Ωςτόςο, δεν αποτελεί μια απλι υπενκφμιςθ των πλθροφοριϊν
που περιζχονται ςτισ εκκζςεισ αυτζσ, αλλά μια ςφνκεςθ και γενικά ςυμπεράςματα
που ζχουν εξαχκεί από το περιεχόμενο των εκνικϊν αυτϊν εκκζςεων. Εςτιάηει
ιδιαίτερα ςτισ ορκζσ πρακτικζσ και ικανότθτεσ που ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ςθμαντικζσ
για εργαηομζνουσ ςτον μεταλλουργικό τομζα. Επιπλζον, θ ζκκεςθ αυτι κζτει τα
βιματα που κα ακολουκθκοφν ςτο μζλλον ωσ μζροσ του ζργου.
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2. Διαδικτυακά περιβάλλοντα για τθν εκπαίδευςθ ικανοτιτων
ςχετικών με τθν καινοτομία ςτον μεταλλουργικό τομζα
Τα διαδικτυακά ςυνεργατικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελοφν ζνα ιςχυρό
εργαλείο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ διεφρυνςθ τθσ γνϊςθσ ενόσ ατόμου.
Παρζχουν πολλά πλεονεκτιματα επειδι:
-

Επιτρζπουν ςτον εκπαιδευόμενο να μοιραςτεί τθ γνϊςθ και τισ ορκζσ
πρακτικζσ με άλλουσ εκπαιδευόμενουσ.

-

Όταν βρίςκονται ςτο διαδίκτυο, διευρφνουν τισ πικανότθτεσ να προςεγγίςουν
μεγαλφτερο αρικμό ατόμων με τουσ οποίουσ μποροφν να μοιραςτοφν τθ
γνϊςθ.

-

Επιτρζπουν τθν κοινοποίθςθ τθσ γνϊςθσ ςε διαφορετικζσ μορφζσ πολυμζςων,
που μπορεί να είναι χριςιμο κατά τθν κοινοποίθςθ πρακτικισ γνϊςθσ, μζςω
βίντεο, ακουςτικϊν μζςων ι εικόνων.

Ωςτόςο, παρά τα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ, τα διαδικτυακά ςυνεργατικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δεν είναι θ λφςθ που ταιριάηει ςε όλουσ. Το προφίλ του
εκπαιδευόμενου και οι ανάγκεσ του αποτελοφν μια πτυχι που χρειάηεται να λθφκεί
υπόψθ.
Με γνϊμονα τα αποτελζςματα των εκνικϊν εκκζςεων που διεξάχκθκαν από τουσ
ςυνεργάτεσ του ζργου τθσ ΤΙΜ, ανακαλφψαμε ότι δεν κα ιταν πικανό όλοι οι
εργαηόμενοι ςτθ μεταλλουργικι να χρθςιμοποιιςουν τα εργαλεία αυτοφ του είδουσ.
Παραδείγματοσ χάριν, οι τεχνικοί ι οι εργαηόμενοι ςε διοικθτικζσ κζςεισ ενδζχεται να
μθν χρθςιμοποιιςουν αυτι τθ μεκοδολογία, ενϊ τα ςτελζχθ του τομζα ζχουν
εκφράςει το ενδιαφζρον τουσ αν μποροφν να μοιραςτοφν (για τθν προϊκθςθ τθσ
δικισ τουσ εταιρίασ) και να ανακαλφψουν (να βρουν καλζσ ιδζεσ βαςιςμζνοι ςε
αλθκινά παραδείγματα) εκεί ορκζσ πρακτικζσ για τθν εφαρμογι νζων ςυςτθμάτων,
μεκοδολογιϊν ι λφςεων διαχείριςθσ για να ωκιςουν τθν καινοτομία.
Ζπειτα, θ ςυνεργατικι εκμάκθςθ κα πρζπει να απευκφνεται κυρίωσ ςε εργαηόμενουσ
ςε κζςεισ ςτελεχϊν (όχι μόνο ςε κορυφαία ςτελζχθ, αλλά επίςθσ και ςε μεςαία
ςτελζχθ, όπωσ επόπτεσ) κακϊσ, ςφμφωνα πάλι με τα ευριματα των εκκζςεων, εκείνοι
ωκοφν τθν καινοτομία ςτισ μεταλλουργικζσ εταιρίεσ και μποροφν να αυξιςουν τθν
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ευαιςκθτοποίθςθ και να ενκαρρφνουν τουσ εργαηομζνουσ και τα κορυφαία ςτελζχθ
να εφαρμόςουν τθν καινοτομία ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ.
Κατά τον ςχεδιαςμό του ςυνεργατικοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, οι ςυνεργάτεσ
κα ζχουν υπόψθ τουσ αυτζσ τισ προτάςεισ.

3. Κφρια ευριματα από ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ και ομάδεσ
εςτίαςθσ
Όλοι οι ςυνεργάτεσ που εμπλζκονται ςτο ζργο αυτό ζχουν πραγματοποιιςει μια
ςειρά από ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ από ποικίλα υπόβακρα, από μθχανικοφσ ζωσ
ςυμβοφλουσ, επαγγελματίεσ εκπαιδευτζσ, διευκυντζσ τμιματοσ ανκρϊπινων πόρων
και διαφθμιςτζσ. Οι ειδικοί αυτοί ζχουν προςφζρει ςε όςουσ εμπλζκονται ςτο ζργο
ανεκτίμθτεσ πλθροφορίεσ για τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται για τθν επιτυχία ςτον
εργαςιακό χϊρο, όπωσ επίςθσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενοι
ςτον μεταλλουργικό τομζα όταν χρειάηεται να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ. Χάρθ
ςτθ βακιά γνϊςθ τουσ για τα ηθτιματα αυτά, καταφζραμε να εξάγουμε κάποια
ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα που κα παρακζςουμε με το παρόν. Στθν
πραγματικότθτα, οι περιςςότεροι ειδικοί ζχουν καταλιξει ςτο ίδιο, ι παρόμοιο,
ςυμπζραςμα, γεγονόσ που προςκζτει ςυνζπεια ςτθ γενικι διάγνωςθ.
Καταρχιν, ηθτικθκε από τουσ ειδικοφσ να εκφράςουν τθν άποψι τουσ ςχετικά με τον
τρόπο που μπορεί θ δθμιουργικότθτα να ςυνειςφζρει ςτθν εργαςιακι επίδοςθ και
τθν ανάπτυξθ άλλων δεξιοτιτων. Σε γενικζσ γραμμζσ, εκτιμοφν το γεγονόσ ότι κρίςιμεσ
δεξιότθτεσ, όπωσ «ενςυναίςκθςθ, αυτονομία, ευελιξία και ομαδικι εργαςία» 1, μεταξφ
άλλων, είναι ουςιαςτικζσ για τθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ και, επομζνωσ, για
τθν ϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ μεταλλουργικζσ εταιρίεσ. Οριςμζνοι ειδικοί ζχουν
ακόμα δθλϊςει ότι «θ εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ μπορεί να βοθκιςει μόνο εκείνουσ
τουσ υπαλλιλουσ των οποίων θ εργαςία είναι τυπικά χειροποίθτθ ι εκείνουσ που είναι άμεςα
υπεφκυνοι για τον ςχεδιαςμό ενόσ προϊόντοσ. Στθν περίπτωςθ όπου θ εκπαίδευςθ τθσ

δθμιουργικότθτασ απευκφνεται ςε εργαηόμενουσ που δεν επθρεάηουν το ςχιμα του
προϊόντοσ, κα μποροφςε να τουσ προκαλζςει άςκοπθ απογοιτευςθ»2.
Επομζνωσ, αν και θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ και καινοτομικισ ςκζψθσ κεωρείται
δφναμθ για τισ μεταλλουργικζσ εταιρίεσ και τουσ εργαηομζνουσ τουσ, δεν ςθμαίνει ότι
όλεσ κα πρζπει να είναι δθμιουργικζσ και είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να εςτιάςουν
1
2

Εθνική έκθεζη από ηην Ιζπανία, ζελίδα 10.
Εθνική έκθεζη από ηην Πολωνία, ζελίδα 21.
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ςτον ςωςτό εργαηόμενο, ςφμφωνα με το είδοσ εργαςίασ που πραγματοποιεί. Ζπειτα,
όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ δθμιουργικότθτα ενιςχφεται από τθν ανάπτυξθ
διαφορετικϊν ικανοτιτων και για αναπτυχκεί θ δθμιουργικότθτα κάποιου, πρζπει να
εκπαιδεφςουμε αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, που δεν είναι απαραίτθτα οι
ίδιεσ για τα διαφορετικά είδθ εργαηομζνων ι κζςεων εργαςίασ ςτον μεταλλουργικό
τομζα.
Οι ειδικοί ερωτικθκαν επίςθσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ ςυνεργατικισ
εκμάκθςθσ. Οριςμζνοι ειδικοί υπζδειξαν ότι θ ςυνεργατικι εκμάκθςθ αποτελεί μια
πολφ χριςιμθ μεκοδολογία επειδι «οι δεξιότθτεσ εςωτερικοποιοφνται και
αποκτϊνται ευκολότερα ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ ςε αίκουςα»3.
Επιπροςκζτωσ, θ ςυνεργατικι εκμάκθςθ μπορεί να ωκιςει τθ ςυμμετοχι, τθν
αλλθλεπίδραςθ και τθν ανταλλαγι εμπειριϊν. Εντοφτοισ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι
οριςμζνοι οργανιςμοί ενδζχεται να μθν μπορζςουν να ςυςτιςουν ζνα πρόγραμμα
ςυνεργατικισ εκμάκθςθσ λόγω ζλλειψθσ κεφαλαίων. Το παραπάνω αποτελεί τθν
περίπτωςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
Όςον αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενοι ςτον μεταλλουργικό
τομζα όταν χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ ςυνεργατικισ εκμάκθςθσ, οι ειδικοί υπζδειξαν
τθν εγγενι απροκυμία που ζχουν οι περιςςότεροι γενικά προσ τον καινοτόμο
χαρακτιρα και ςυγκεκριμζνα προσ τθ χριςθ διαδικτυακϊν πλατφορμϊν. Κακϊσ θ
εργαςία τουσ περιλαμβάνει ζντονα επαναλαμβανόμενεσ τεχνικζσ διαδικαςίεσ, δεν
κλίνουν ιδιαίτερα προσ μεκόδουσ τζτοιου είδουσ. Με άλλα λόγια, θ νοοτροπία των
εργαηομζνων αυτϊν δεν είναι κατάλλθλθ για τθ δοκιμι νζων προςεγγίςεων και τθν
ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων. Η δυςπιςτία αυτι για καινοτόμεσ μεκόδουσ είναι ςυχνά
κοινι και ςε ςτελζχθ και ςε ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων. Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι
τα ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι παρομοίωσ ζχουν μια παραδοςιακι νοοτροπία που
τουσ κακιςτά μθ ενκουςιϊδεισ ςχετικά με τθ ςυνεργατικι εκμάκθςθ. Επιπλζον,
«εργαηόμενοι, όπωσ εκείνοι ςτον μεταλλουργικό τομζα, δεν ςυνθκίηουν να
αλλθλεπιδροφν με άλλουσ ςε επαγγελματικό πλαίςιο. Δεν ζχουν ςυνθκίςει να τουσ
ηθτείται θ άποψι τουσ ι να τθν εκφράηουν. Ζχουν πρόβλθμα ςτθν επικοινωνία των
ιδεϊν τουσ»4. Άλλοι ειδικοί ανζφεραν ότι το κφριο κζμα πίςω από τα προβλιματα
που αναδφονται από τθ ςυνεργατικι εκμάκθςθ ςχετίηονται με τθν ζλλειψθ
κατάλλθλθσ εκπαιδευτικισ κουλτοφρασ ςτισ χϊρεσ τουσ5.
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Εθνική έκθεζη από ηην Ιηαλία, ζελίδα 14.
Εθνική έκθεζη από ηην Ιζπανία, ζελίδα 11.
5
Εθνική έκθεζη από ηην Ελλάδα, ζελίδα 16.
4
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Εκτόσ από τθν ζλλειψθ προδιάκεςθσ, υπάρχουν τεχνικά κζματα που τουσ αποτρζπουν
να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν. Οι εργαηόμενοι ςτον
μεταλλουργικό τομζα τείνουν να ζχουν χαμθλζσ δεξιότθτεσ ΤΠΕ και δεν είναι
εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και των διαδικτυακϊν πλατφορμϊν.
Το παραπάνω αποτελεί προφανϊσ ζνα εμπόδιο όςον αφορά τθ ςυνεργατικι
εκμάκθςθ, που βαςίηεται πάρα πολφ ςτουσ διαδικτυακοφσ πόρουσ. Συχνά οι
εργαηόμενοι ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπολογιςτζσ ςτο
εργαςιακό τουσ περιβάλλον, που περιπλζκει περαιτζρω τθν ικανότθτά τουσ να
χρθςιμοποιιςουν αυτζσ τισ μεκόδουσ εκμάκθςθσ κατά τθ διάρκεια του εργαςιακοφ
τουσ ωραρίου.
Επιπλζον, ζχουν αναφερκεί και άλλα προβλιματα, όπωσ το μικρό μζγεκοσ των
επιχειριςεων, θ ζλλειψθ χρόνου και θ ζλλειψθ μιςκολογικϊν παροχϊν. Ωςτόςο, τα
προβλιματα αυτά δεν ζχουν αναφερκεί ωσ επαναλαμβανόμενα όπωσ τα
προθγοφμενα. Ζχοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, δεν εκπλιςςει το γεγονόσ ότι οι
περιςςότεροι ειδικοί ζχουν δθλϊςει ότι θ εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και θ
ςυνεργατικι εκμάκθςθ είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ ςτον μεταλλουργικό τομζα των
χωρϊν τουσ αντίςτοιχα. Υπάρχουν οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου οι μζκοδοι αυτζσ
ζχουν χρθςιμοποιθκεί, αλλά είναι λίγεσ και διαςκορπιςμζνεσ. Η εκπαίδευςθ ςτον
καινοτόμο χαρακτιρα είναι ςυχνά περιοριςμζνθ ςτα ςτελζχθ του τομζα ανκρϊπινων
πόρων και ςε άλλεσ καταρτιςμζνεσ κζςεισ και ςπάνια χρθςιμοποιείται για
υπαλλιλουσ με χειρωνακτικι εργαςία.
Από τθν άλλθ, θ χριςθ τθσ ςυνεργατικισ εκπαίδευςθσ ςτον μεταλλουργικό τομζα δεν
εξαρτάται μόνο από τθν ομάδα-ςτόχο (οι πικανοί εκπαιδευόμενοι/χριςτεσ), αλλά
επίςθσ από τθ χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογίασ. Τα ςτελζχθ και οι εκπαιδευτζσ του
μεταλλουργικοφ τομζα ζχουν δθλϊςει ότι αυτι θ μεκοδολογία κα μποροφςε να είναι
ενδιαφζρουςα αν χρθςιμοποιθκεί για να κοινοποιιςει γνϊςθ και ορκζσ πρακτικζσ
ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ καινοτομίασ ςτθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων
μεταλλουργικισ, ι για τθν ειςαγωγι καινοτόμων διοικθτικϊν τεχνικϊν για να
παρακινιςει τουσ εργαηομζνουσ να είναι δθμιουργικοί ςτθ δουλειά τουσ.
Μία από τισ κφριεσ δυςκολίεσ κατά τθν επεξεργαςία των εκνικϊν εκκζςεων ςχετίηεται
με τθν επικοινωνία του ζργου και των ςτόχων του προσ τθν ομάδα-ςτόχο. Η ζννοια
των «δθμιουργικϊν εργαηομζνων» ςε ζνα τομζα όπωσ τθσ μεταλλουργικισ δεν είναι
εφκολα προςδιορίςιμθ, επομζνωσ ηθτιςαμε τθ γνϊμθ ειδικϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ ϊςτε να βρεκεί θ ομάδα-ςτόχοσ και εκείνοι πρόςφεραν μια ςειρά
προτάςεων όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ςε περιβάλλοντα
όπου δεν αποτελεί μια ςθμαντικι ικανότθτα. Παραδείγματοσ χάριν, κα ιταν
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κατάλλθλο να εκπαιδευτοφν μόνο οι εργαηόμενοι που κλίνουν προσ τθ
δθμιουργικότθτα, όπωσ και να δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ ατμόςφαιρα εμπιςτοςφνθσ
και άνεςθσ. Άλλοι ειδικοί ζχουν υποδείξει τθ χριςθ κοινωνικϊν παιχνιδιϊν και τθ
διατιρθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όςο το δυνατόν περιςςότερο διαδραςτικι
και διαςκεδαςτικι, όπωσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ. Ζπειτα, ίςωσ το
ςθμαντικότερο, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να ςυνδεκεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία με
άμεςα και απτά οφζλθ που κα ζχουν κετικι επίδραςθ ςτουσ εργαηομζνουσ και ςτισ
επιχειριςεισ. Για όςουσ διςτάηουν να δεςμευτοφν ςε εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ, κα
πειςτοφν να λάβουν μζροσ ςτο πρόγραμμα από το γεγονόσ ότι θ εκπαίδευςθ που κα
ακολουκιςουν κα οδθγιςει ςε οφζλθ για τουσ ίδιουσ. «Ζνα παραπάνω κίνθτρο για
τουσ υπαλλιλουσ είναι θ παροχι μιασ πιςτοποίθςθσ για το κζμα του μακιματοσ που
παρακολοφκθςαν»6.
Με ςκοπό τον ςχεδιαςμό ενόσ κατάλλθλου διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ
περιβάλλοντοσ για τθν εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, οι ειδικοί παρουςίαςαν
διαφορετικζσ προτάςεισ. Μία από τισ ςυχνότερα αναφερόμενεσ πτυχζσ είναι πϊσ κα
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σφμφωνα με αυτό, ζχει
κεωρθκεί πολφ ςθμαντικόσ ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι επειδι οι εργαηόμενοι ςτον
μεταλλουργικό τομζα δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ διαδικτυακι εκπαίδευςθ και το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται πρόςωπο με πρόςωπο.
Επομζνωσ, αν και θ επιλογι τθσ αυτο-εκπαίδευςθσ κα πρζπει επίςθσ να παραμείνει
ανοικτι, προτείνεται να ςυμπεριλθφκεί θ μορφι ενόσ εκπαιδευτι για τθν καλφτερθ
χριςθ των πόρων που κα περιζχονται ςτο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Όςον αφορά τα περιεχόμενα, κεωρείται κατάλλθλο να είναι απλά, εςτιαςμζνα και να
περιλαμβάνουν περιπτϊςεισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ πραγματικι ηωι
και ςε κζματα του οργανιςμοφ.
Εκτόσ από ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ ςτθν ανάπτυξθ και εκπαίδευςθ τθσ
δθμιουργικότθτασ, οριςμζνοι από τουσ ςυνεργάτεσ φιλοξζνθςαν επίςθσ ομάδεσςτόχο όπου ςυηιτθςαν τισ ικανότθτεσ και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των εργαηομζνων
ςτον μεταλλουργικό τομζα με εκπαιδευτζσ και ςτελζχθ των εργαηομζνων αυτϊν. Οι
ομάδεσ αυτζσ ιταν χριςιμεσ ςτθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν που ιταν ςχετικζσ με το
ζργο και μποροφςαν να ςυνδυαςτοφν με τισ πλθροφορίεσ που παρείχαν οι ειδικοί για
τθ δθμιουργικότθτα. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ομάδεσ-ςτόχο ιταν από διαφορετικά
επίπεδα και κζςεισ εντόσ του μεταλλουργικοφ τομζα.

6

Εθνική έκθεζη από ηην Ελλάδα, ζελίδα 16.

8

Όςον αφορά τισ ικανότθτεσ που αναγνωρίςτθκαν, πολλζσ ςχετίηονται με τθ ςυλλογικι
φφςθ των οργανιςμϊν. Η εργαςία ςε μια εταιρία όπου εργάηονται πολλά άτομα,
περιλαμβάνει ικανότθτεσ που διευκολφνουν τθν επιτυχία τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ.
Ο ςυντονιςμόσ είναι κρίςιμοσ ςτθ βιομθχανικι διαδικαςία, όπωσ και θ επικοινωνία και θ
θγεςία. Όλεσ αυτζσ οι δεξιότθτεσ οδθγοφν ςε μια αποτελεςματικι δθμιουργία ομάδασ, που
λαμβάνεται υπόψθ όταν εργάηεςτε ςε μια τζτοια εταιρία. Υπάρχουν επίςθσ ικανότθτεσ που
ςχετίηονται περιςςότερο με ατομικά χαρακτθριςτικά που ωςτόςο, επθρεάηουν τθ
ςυμπεριφορά του οργανιςμοφ, όπωσ υπευκυνότθτα, διαχείριςθ κρίςεων, εμπειρία,
διαχείριςθ γνώςθσ και ςυνζπεια.

Όςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, αν και θ εκπαίδευςθ ςτον μεταλλουργικό
τομζα είναι εκ παραδόςεωσ ςυνδεδεμζνθ με τεχνικζσ δεξιότθτεσ, τα τελευταία ζτθ
είναι ιδιαίτερα παροφςα θ ανάπτυξθ μεταβιβάςιμων ικανοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ
των εργαηομζνων ςτθ μεταλλουργικι, ειδικά εξαιτίασ τθσ ανάγκθσ επίτευξθσ μιασ
υψθλότερθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ ομάδων και ςτθν ικανότθτα
αντίδραςθσ ςε αλλαγζσ και επίλυςθσ απρόβλεπτων καταςτάςεων. Επομζνωσ, τα
ςτελζχθ ζχουν επιςθμάνει ότι οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ
ικανοτιτων ςχετικϊν με τα παραπάνω (και θ δθμιουργικότθτα μεταξφ αυτϊν), είναι
ιδιαίτερα ςυναφείσ με τθ πιςτοποίθςθ των εργαηομζνων ςτθ μεταλλουργικι.

4. Βαςικοί παράγοντεσ επιτυχίασ ςτθν εκπαίδευςθ τθσ
δθμιουργικότθτασ
Οι ορκζσ πρακτικζσ που αναγνωρίςτθκαν ςτισ διάφορεσ εκνικζσ εκκζςεισ, αν και
διαφορετικζσ ςτθ φφςθ και ςτθν εφαρμογι τουσ, ζχουν κοινά οριςμζνα δυνατά
ςθμεία που είναι βαςικά για τθν επιτυχία των προγραμμάτων αυτϊν.
Το πιο ςυχνό δυνατό ςθμείο που ςυναντάται είναι θ προςαρμοςτικότθτα. Είναι ουςιαςτικό

το γεγονόσ ότι οι πρακτικζσ ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων και
προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ τουσ. Ζπειτα, ο εκπαιδευόμενοσ χρειάηεται να
γνωρίηει πϊσ θ εκπαίδευςθ μπορεί να τον βοθκιςει ςτα κακθμερινά του κακικοντα
και πϊσ να εφαρμόηει το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ ςε πραγματικό πλαίςιο.
Σχετικά με το πρϊτο ςθμείο, είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό το περιεχόμενο να είναι
προςαρμοςμζνο ςτο είδοσ του εκπαιδευόμενου όπου απευκφνεται. Το παραπάνω
αφορά τθ γλϊςςα, τθν παρουςίαςθ και τα μορφότυπα που εφαρμόηονται ϊςτε θ
κατανόθςθ των περιεχομζνων να είναι εφκολθ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ γλϊςςα κα πρζπει
να είναι απλι, ςαφισ και απευκείασ ςτο κζμα. Άλλωςτε, αν πρόκειται για μια διαδικτυακι
ςυνεργατικι εκπαιδευτικι πλατφόρμα, κα πρζπει να είναι φιλικι προσ τον χριςτθ, εφχρθςτθ
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και εφκολθ ςτθ πρόςβαςθ (αγνοϊντασ το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ ςυςκευισ). Η διαδικαςία
εγγραφισ κα πρζπει επίςθσ να είναι όςο το δυνατόν πιο απλι.

5. Προτάςεισ για τθν εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ ςτον
μεταλλουργικό τομζα με τθ χριςθ ςυνεργατικών εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα που ςυγκζντρωςαν οι ςυνεργάτεσ από τισ εκνικζσ
εκκζςεισ, μποροφμε να ςυνοψίςουμε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ ϊςτε να λθφκοφν
υπόψθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ διαδικτυακοφ ςυνεργατικοφ εκπαιδευτικοφ
περιβάλλοντοσ για τθν εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ που απευκφνεται ςε
εργαηομζνουσ ςτον μεταλλουργικό τομζα:
-

Αν και θ ςυνεργατικι εκπαίδευςθ ζχει υψθλζσ πικανότθτεσ να χτίςει γνϊςθ, πρζπει
να λθφκεί υπόψθ ότι ο τρόποσ που εφαρμόηεται θ ςυνεργαςία πρζπει να
ανταποκρίνεται ςτθν ομάδα- ςτόχο και ςτισ ανάγκεσ τθσ. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ

πρόταςθ των ειδικϊν και των ςτελεχϊν και εκπαιδευτϊν από τον
μεταλλουργικό τομζα είναι θ εςτίαςθ ςε ςτελζχθ και μεςαία ςτελζχθ που
μποροφν να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ςτθν εφαρμογι μζτρων, γεγονόσ
που βοικθςε ςτθν ϊκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτουσ
οργανιςμοφσ τουσ.
-

Η δθμιουργικότθτα είναι μια ικανότθτα που περιλαμβάνει πολλοφσ. Κάποιοσ
δεν είναι «απλά» δθμιουργικόσ. Για να είμαςτε δθμιουργικοί, είναι απαραίτθτθ θ
ανάπτυξθ εκείνων των ικανοτιτων που μασ επιτρζπουν να είμαςτε δθμιουργικοί,
επομζνωσ θ εςτίαςθ ςτθν εκπαίδευςθ πρζπει να είναι ςε εκείνεσ τισ ικανότθτεσ και
όχι ςτθ δθμιουργικότθτα ωσ μια αφθρθμζνθ ζννοια.

-

Οι ικανότθτεσ που χρειάηεται να αναπτυχκοφν ϊςτε να γίνουμε δθμιουργικοί
δεν είναι απαραίτθτα οι ίδιεσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ εργαηομζνων.
Παραδείγματοσ χάριν, για τουσ εργαηομζνουσ που είναι θγζτεσ ομάδασ, είναι
ουςιαςτικζσ οι ικανότθτεσ θγεςίασ και ομαδικισ εργαςίασ. Εκείνοι που
εργάηονται ςτθ γραμμι παραγωγισ, κα χρειαςτεί να είναι ευζλικτοι και να
ζχουν υψθλοφ επιπζδου ικανότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Εκείνοι που
ςυναναςτρζφονται με πελάτεσ, κα χρειαςτοφν υψθλοφ επιπζδου κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ.

-

Σφμφωνα με τθ παραπάνω διλωςθ, είναι απαραίτθτο να προςδιορίςουμε ςε
ποια κατθγορία εργαηομζνου απευκυνόμαςτε επειδι «ο εργαηόμενοσ ςτον
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μεταλλουργικό τομζα» είναι μια πολφ ευρεία ζννοια και, πάλι, δεν χρειάηεται
κάκε κατθγορία εργαηομζνου ςτον τομζα αυτό να είναι δθμιουργικι και/ι να
αναπτφςςει τθ δθμιουργικότθτα με τον ίδιο τρόπο.
-

Τζλοσ, μια άλλθ πρόταςθ από τουσ ειδικοφσ και τα ςτελζχθ και εκπαιδευτζσ
ςτον μεταλλουργικό τομζα ιταν θ πρόςκεςθ τθσ μορφισ ενόσ
διαμεςολαβθτι/εκπαιδευτι ςτθν εκπαίδευςθ. Θεωρικθκε πολφ ςθμαντικό
κακϊσ οι εργαηόμενοι τθσ μεταλλουργικισ δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθ
χριςθ διαδικτυακϊν περιβαλλόντων και ο διαμεςολαβθτισ/εκπαιδευτισ
μπορεί να τουσ βοθκιςει και με αυτό τον τρόπο.

6. Επόμενα βιματα
Με τθν επεξεργαςία των εκνικϊν εκκζςεων, οι ςυνεργάτεσ κατάφεραν να απεικονίςουν τθν
κατάςταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν ανάπτυξθ μεταβιβάςιμων ικανοτιτων
ςτον μεταλλουργικό τομζα, ειδικότερα τθσ δθμιουργικότθτασ.
Τα ςυμπεράςματα τθσ δευτερογενοφσ ζρευνασ και οι ςυνεντεφξεισ και οι ομάδεσ εςτίαςθσ με
ειδικοφσ ςτθν εκπαίδευςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, όπωσ και με ςτελζχθ και εκπαιδευτζσ από
τον μεταλλουργικό τομζα, επζτρεψαν ςτουσ ςυνεργάτεσ να εξάγουν μερικζσ χριςιμεσ
προτάςεισ για τα επόμενα βιματα του ζργου.
Σφμφωνα με το παραπάνω, ωσ ςυνζχεια τθσ αναφοράσ αυτισ και τθσ ζρευνασ που
πραγματοποιικθκε κατά τθν επεξεργαςία των εκνικϊν αναφορϊν, οι ςυνεργάτεσ κα
αναγνωρίςουν ποιεσ είναι οι ικανότθτεσ που κα πρζπει να αναπτφξει κάκε κατθγορία
εργαηομζνων ςτον μεταλλουργικό τομζα ϊςτε να εκπαιδευτεί θ δθμιουργικότθτα, ορίηοντασ
τισ αναφερόμενεσ ικανότθτεσ ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ ΤΙΜ.
Μόλισ οι ικανότθτεσ αυτζσ αναγνωριςτοφν και οριςτοφν, οι ςυνεργάτεσ κα εργαςτοφν ςτθν
προςαρμογι των περιεχομζνων του ζργου CESSIT και κα αναπτφξουν τα ειδικά περιεχόμενα
για το ζργο τθσ ΤΙΜ. Παράλλθλα, οι ςυνεργάτεσ κα εργαςτοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ
δομισ του διαδικτυακοφ ςυνεργατικοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, ορίηοντασ τισ
λειτουργικζσ του δυνατότθτεσ και τθ παρουςίαςθ των περιεχομζνων.
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