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Βιβλίο Οδηγιών
Σύνοψη των κυριότερων επιτεύγματών του
έργου καθοδηγώντας τις εταιρείες και τους
ενδιαφερόμενους φορείς για τον τρόπο
χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών, την
εφαρμογή τους έτσι ώστε να συνεχιστεί και να
επαναληφθεί η εκπαίδευση.
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Το έργο με μια ματιά
SCOPE –Οι δεξιότητες για την επιχειρηματική επιχειρηματικότητα (Skills for
Corporate Entrepreneurship) αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας
και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στην
ίδρυση ενδοπυρηνικών δομών σε εταιρείες που επιθυμούν να είναι
καινοτόμες, καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των
ενδοπυρηνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των φοιτητών.
Εταιρική επιχειρηματικότητα (Corporate entrepreneurship) ορίζεται ως η
δέσμευση ενός υπάρχοντος οργανισμού για την προώθηση της
καινοτομίας, επενδύοντας πόρους στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, νέων
προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και στην ανανέωση στρατηγικών και
ανταγωνιστικών στάσεων.
Η επιχειρηματικότητα (Intrapreneurship) αναφέρεται σε πρωτοβουλίες
που σχετίζονται με την καινοτομία, οι οποίες λαμβάνονται από τους
εργαζόμενους και ενισχύονται από τον οργανισμό που απασχολούν..
Ο συντονιστής του έργου είναι ο FH Joanneum από την Αυστρία και η
σύμπραξη περιλαμβάνει επτά ακόμα εταίρους. FH campus, επίσης από την
Αυστρία, τη ΔΗΜΗΤΡΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από την Ελλάδα, το
ECQ και το ελεύθερο πανεπιστήμιο του Μπουργκάς από τη Βουλγαρία, την
INCOMA και την EUSA από την Ισπανία. Προκειμένου να επιτευχθούν τα
παραπάνω, οι εταίροι του έργου εργάστηκαν για να ερευνήσουν την
τρέχουσα κατάσταση της εταιρικής επιχειρηματικότητας και της
επιχειρηματικότητας στις επιχειρήσεις των χωρών τους και να συλλέξουν
καλές πρακτικές από κάθε χώρα. τη συνέχεια, τα αποτελέσματα της έρευνας
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για δύο
μαθήματα κατάρτισης, ένα για διευθυντές και ένα για υπαλλήλους, το
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οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε στην πλατφόρμα Moodle του έργου. Στις
επόμενες ενότητες αυτού του φυλλαδίου και στην ιστοσελίδα SCOPE
www.scope-project.eu μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου καθώς και προτάσεις για
το πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
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1) Κατάλογος Ορθής
Επιχειρηματικότητας

Πρακτικής

Επιχειρηματικής

Μεθοδολογία της Έρευνας
Ως πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του έργου, η αρχική φάση (IO1) είχε ως
τελικούς στόχους τα ακόλουθα:
-

Συλλογή υφισταμένων περιπτώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά
με τους μηχανισμούς και τα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα.
Προσδιορισμός των ικανοτήτων και των αναγκών των εργαζομένων
στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των καινοτόμων εταιρειών όσον
αφορά την επιχειρηματικότητα.

-

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, υλοποιήθηκαν ορισμένες
συγκεκριμένες δραστηριότητες σε όλες τις χώρες εταίρους με στόχο να
αντικατοπτρίσουν πραγματικά την αντίληψη περί επιχειρηματική
δραστηριότητα σε καθεμία από αυτές. Η ερευνητική μεθοδολογία
αναπτύχθηκε από τους εταίρους και χρησιμοποιήθηκε ως κατευθυντήρια
γραμμή κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής φάσης. Η μεθοδολογία αυτή
περιλαμβάνει:
-

Ποσοτική έρευνα
Ποιοτική έρευνα (συνέντευξη σε ειδικούς στο θέμα)
Συλλογή παραδειγμάτων και καλύτερων πρακτικών από συνεργάτες
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Ποσοτική έρευνα: on-line ερωτηματολόγιο
Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης δραστηριότητας, σχεδιάστηκε μια ποσοτική
έρευνα με στόχο την ανίχνευση του προφίλ ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
και των υφιστάμενων κενών στην επιχειρηματική επιχειρηματικότητα και
την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση καθώς και τις ευκαιρίες σε κάθε χώρα.
Ήταν μια ηλεκτρονική έρευνα που μοιράστηκε με τους
συνεντευξιαζόμενους από κάθε χώρα εταίρο. Συνολικά 242 άτομα
απάντησαν στις online έρευνες. Τα ατομικά αποτελέσματα ανά χώρα
συγκεντρώθηκαν από τους εταίρους και συγκεντρώθηκαν σε 4 εθνικές
εκθέσεις.
Ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι
απαραίτητες ικανότητες που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της
ενδοπυρηνικής συμπεριφοράς των εργαζομένων και θα προωθήσουν τις
πρωτοβουλίες εταιρικής επιχειρηματικότητας σε οργανισμούς. Η έρευνα
στόχευε επίσης στη συλλογή πληροφοριών, προκειμένου να διαμορφωθεί
ένα προφίλ ενδοεπιχειρησιακής φύσης και να προσδιοριστούν οι
υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά που πρέπει να γεφυρωθούν.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σύμπραξη του έργου πραγματοποίησε
συνεντεύξεις με εκπροσώπους από πολλούς τομείς και από διάφορες
οργανώσεις. Ως εκ τούτου, στη δειγματοληπτική ομάδα των ερωτηθέντων
περιλαμβάνονταν υπάλληλοι ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, ερευνητές,
ειδικοί από εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, νεοσύστατες
επιχειρήσεις καθώς και διαχειριστές καινοτομίας, διευθύνοντες
συμβούλους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμβουλοι καινοτομίας,
τεχνικοί και εργαζόμενοι στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης της
καινοτομίας στους οργανισμούς αυτούς.
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Ποιοτική Έρευνα: Συνεντεύξεις με ειδικούς
Για να συμπληρώσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
ποσοτική έρευνα, οι εταίροι του έργου διεξήγαγαν επίσης συνεντεύξεις με
εθνικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενδοευρωπαϊκής
επιχειρηματικότητας για να υποστηρίξουν τη διαδικασία προσδιορισμού
των αρμοδιοτήτων, την εκτίμηση των αναγκών και την αναγνώριση ορθών
πρακτικών
επιχειρηματικής
επιχειρηματικότητας.
Συνολικά
40
εμπειρογνώμονες διεξήγαγαν συνέντευξη από τους εταίρους του
προγράμματος, 10 εμπειρογνώμονες ανά χώρα εταίρο.
Για τη διοργάνωση των συνεντεύξεων, οι συνεργάτες χρησιμοποίησαν το
δίκτυο εμπειρογνωμόνων τους και έκαναν την πιο κατάλληλη για να
συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες
επιλέχθηκαν
λαμβάνοντας
υπόψη
την
επαγγελματική
τους
εμπειρογνωμοσύνη, τις επιστημονικές γνώσεις και την σχετική πείρα στον
τομέα της ενδοευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.
Με στόχο τη συγκέντρωση διαφόρων προοπτικών, πραγματοποιήθηκαν
επαφές με εμπειρογνώμονες με ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων και με συνεντεύξεις από εταίρους: διευθυντικά στελέχη,
σύμβουλοι καινοτομίας, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίων και
ερευνητές κλπ.
Υπήρξε μεγαλύτερη ομοιογένεια όσον αφορά την επαγγελματική πείρα
των ερωτηθέντων, καθώς μπορεί να ειπωθεί ότι οι περισσότεροι από τους
εμπειρογνώμονες που έρχονται σε επαφή είναι επαγγελματίες με μεγάλη
εμπειρία στον τομέα τους, έχοντας τεράστια γνώση σχετικά με το θέμα είτε
με πρακτικό είτε με θεωρητικό τρόπο. Επίσης, σχεδόν όλοι οι
εμπειρογνώμονες διατηρούσαν υψηλό επίπεδο ευθύνης στην εταιρεία ή το
ίδρυμα για το οποίο εργάζονται, είναι σε μερικές περιπτώσεις διευθυντές ή
μέλη εκτελεστικών ομάδων.
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Βέλτιστες πρακτικές για την επιχειρηματικότητα
Για την καλύτερη απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης της
επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους, προσδιορίστηκαν ορισμένα
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τα οποία είναι χρήσιμα για την
περαιτέρω εμβάθυνση των αναγκών, των απαιτούμενων πόρων κ.λπ. Για το
σκοπό αυτό, κάθε εταίρος εντόπισε 2 βέλτιστες πρακτικές, με αποτέλεσμα
το σύνολο των 4 βέλτιστων πρακτικών ανά χώρα εταίρο, όλες αυτές οι
βέλτιστες πρακτικές συγκεντρώθηκαν σε ένα μοναδικό έγγραφο.

Αποτελέσματα
Ποσοτική έρευνα
Χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων για τον εντοπισμό
των πιο σχετικών πληροφοριών σχετικά με την κατάρτιση στον τομέα της
επιχειρηματικότητας και των συναφών ικανοτήτων. Ορισμένα από τα
στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω, αλλά η πλήρης έκδοση της έκθεσης,
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: www.scope-project.eu
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Εικόνα 1: Μεθοδολογία της έρευνας

Εκτός από τη Βουλγαρία, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες από τις
υπόλοιπες χώρες εταίρους δηλώνουν ότι έχουν ήδη αντιμετωπίσει την
επιχειρηματικότητα στο προσωπικό τους εργασιακό περιβάλλον.
Όσον αφορά την κατάρτιση που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα,
είναι προφανές ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων από όλες τις χώρες
εταίρους δεν έχουν ακούσει για αυτού του είδους την κατάρτιση. Η
Βουλγαρία και η Αυστρία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφορά όσον
αφορά αυτήν την πτυχή. Παρά την έλλειψη υφιστάμενων προγραμμάτων
κατάρτισης στον τομέα, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δείχνουν
έντονο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης σε περίπτωση που είχαν την ευκαιρία.
Αξιολογώντας τις προσωπικές δεξιότητες / ικανότητες, οι συμμετέχοντες
επεσήμαναν την προορατική προσωπικότητα, τη δημιουργικότητα και την
επίλυση προβλημάτων ως τις σημαντικότερες δεξιότητες για την ενίσχυση
της ενδοπυρηνικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, η ικανότητα αντιμετώπισης
του άγχους και της ικανότητας ανάληψης κινδύνων σε σύγκριση με τα
υπόλοιπα θεωρήθηκαν ως οι λιγότερο σημαντικές.
Όσον αφορά τις δεξιότητες / ικανότητες διαχείρισης, η ικανότητα λήψης
ορθών αποφάσεων, η αυτοπεποίθηση και η επιμονή αναγνωρίστηκαν ως οι
πιο σχετικές ικανότητες για την ενίσχυση της ενδοπυρηνικής συμπεριφοράς.
Οι υπόλοιπες δεξιότητες αξιολογήθηκαν αρκετά ομοιόμορφα.
Μεταξύ των προτεινόμενων κοινωνικών δεξιοτήτων / δεξιοτήτων, οι
επικοινωνιακές δεξιότητες και η ικανότητα εργασίας σε ομάδες
τοποθετήθηκαν σε εξέχουσα θέση από τους ερωτηθέντες, ενώ οι
διαπολιτισμικές δεξιότητες και η ικανότητα αντιμετώπισης κριτικών όπου

θεωρήθηκαν λιγότερο σημαντικές, αν και πραγματοποίησαν επίσης υψηλό
επίπεδο αξιολόγησης.
Όσον αφορά τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων ως εργαλείο για την ενίσχυση
της ενδοεπιχειρησιακής συμπεριφοράς, οι ερωτηθέντες έδειχναν σαφώς
μια προτίμηση προς την ικανότητα σύνδεσης των γνώσεων από
διαφορετικούς τομείς, παρόλο που οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη
διαχείριση του έργου και την εκτίμηση κινδύνου ήταν επίσης υψηλές.
Όταν ερωτήθηκαν για να συγκρίνουν τη σημασία των κατηγοριών
διαφορετικών ικανοτήτων που περιλαμβάνονται στην έρευνα, οι
ερωτηθέντες προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προσωπικές δεξιότητες /
ικανότητες ως τις πιο σχετικές προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι
πρωτοβουλίες ενδοευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Οι εμπειρογνώμονες
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κλήθηκαν επίσης να εισαγάγουν τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες, οι οποίες
δεν περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο.
Πίνακας 1: Πρόσθετη αρμοδιότητα που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες.

Ευελιξία / Διαθεσιμότητα
Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης
Συναισθηματική νοημοσύνη
Αυτο-ανάκλαση
Κίνδυνος & μη αναμενόμενες Επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη
συνθήκες
Ανάλογα με τον επιχειρηματικό
Προληπτικές δυνατότητες
τομέα
Γρήγορη λήψη αποφάσεων
Διεθνής εμπειρία
Διαχείριση χρόνου
Self - motivation
Κρίσιμη και Συνδυαστική Σκέψη
Ψυχική δύναμη
Μεγάλη απεικόνιση εικόνων
Διαχείριση αλλαγών
Καινοτομία
Ξένες γλώσσες
Σχεδιασμός και δημιουργική Ενθουσιασμός
σκέψη
Ανεξαρτησία
Συνένωση Σκέψης
Ψηφιακές ικανότητες
Προφίλ
«Μικρή εκκίνηση» Μεθοδολογία και χρήση εργαλείων καινοτομίας και
επανάληψης

Ποιοτική έρευνα
Στους πίνακες 2 & 3 βλέπετε τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν με τη συνέντευξη των διευθυντών / εκπροσώπων των
εταιρειών.
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Οι σημαντικότερες ικανότητες των επιχειρηματιών

Πίνακας 2: Δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους επιχειρηματίες που αναγνωρίζονται
κατά την έρευνα

Αναλυτική και
Οργανωτική
Σκέψη

Δημιουργικότητα

Δυνατότητα
σκέψης έξω από
το κουτί

Προεργότητα

Δύναμη πειθούς

Βαθιά γνώση
στον
συγκεκριμένο
τομέα

Δεσμευμένος
και
αποφασισμένος
με τα έργα του

Υπομονή και
λήψη
αποφάσεων

Λήψη
αποφάσης

Αντιμετώπιση
προκλήσεων

Διαχείριση των
συγκρούσεων

Αξιολόγηση
κινδύνου

Ανοχή στην
απογοήτευση

Κοινωνικές
δεξιότητες
(ενσυναίσθηση,
διαπολιτισμική
αλληλεπίδραση)

Ηγετικες
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Δεξιότητες
επικοινωνίας
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Οι σημαντικότερες ικανότητες των διαχειριστών
Πίνακας 3: Βασικά στοιχεία για την επίτευξη της συμμετοχής των εργαζομένων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα όπως προσδιορίστηκε κατά την έρευνα

Μετασχηματιστι
κή, συμμετοχική
και χωρίς
αποκλεισμούς
ηγεσία

Ευκαμψία

Ικανότητα να
μεταδώσει το
passino ένα
κίνητρο για την
εργασία

Ετοιμότητα να
ακούσετε

Επιτρέψτε να
γίνουν
προτάσεις

Ικανότητα να
αξιολογηθούν
δημιουργικές
ιδέες

Επίλυση των
συγκρούσεων

Διαπραγματευτι
κές ικανότητες

Εμπάθεια και
ανιδιοτέλεια

Ελαστικότητα

Communication
strategy based
on confidence

Επικοινωνιακή
στρατηγική
βασισμένη στην
εμπιστοσύνη

Αξιολογήστε και
στηρίξτε τους
συμμετέχοντες

Παρέχετε
συγκεκριμένους
πόρους

Μακροπρόθεσμ
η καινοτομία
σχεδιασμού στο
προσκήνιο

Δυνατότητα
εκχώρησης

Μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Για να διευκολυνθεί η πρακτική κατανόηση, ζητήθηκε από τους
εμπειρογνώμονες να μοιραστούν τα μέτρα που εφαρμόζονται στις χώρες
τους με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μερικά
παραδείγματα είναι:
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Ενεργοποιήστε τις εργασίες για τη νίκη και τη διαχείριση των έργων,
διενεργώντας περιοδικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις και
περαιτέρω αξιολόγηση.
Έργα που αφορούν διαφορετικές μονάδες / μεταφορά ορθών
πρακτικών από τη μία μονάδα στην άλλη.
Εξασφάλιση αυτονομίας, επιτρέποντας στον υπάλληλο να
αποφασίζει για τη δική του εκτέλεση μιας εργασίας.
Απονομή βραβείων και πρόσθετων αποδοχών και παροχή
ευκαιριών για ταξίδια.
Καθιέρωση καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και
εργαζομένων.
Προγράμματα
επώασης,
ομάδες
εκκίνησης,
μοντέλα
επιχειρηματικής καινοτομίας, συστήματα βηματισμού.
Προσφορά εσωτερικής χρηματοδότησης ιδεών σε συνδυασμό με
πολιτική χωρίς ερωτήσεις.
Υιοθέτηση νέων μορφών εργασίας (ευέλικτος χρόνος εργασίας και
γραφείων, μοντέλα με επίπεδη ιεραρχική δομή).
Οργανώστε συνεδρίες προβληματισμού και περισσότερο μια
πολιτική "ανοιχτής πόρτας".
"Δράση μάθησης": προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη
ενδοπυρηνικών δεξιοτήτων.
Κατάλληλες ενέργειες για συγκεκριμένα νέα επιχειρηματικά
μοντέλα με πελάτες ή εσωτερικά.
Ανοιχτό σύστημα ομιλίας όπου ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει
τις ιδέες του και οι συνεργάτες του μπορούν να υποβάλουν
ερωτήσεις.

Προσωπική στάση
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Σε γενικές γραμμές, οι εμπειρογνώμονες έδειξαν μια πολύ θετική στάση
απέναντι στην επιχειρηματικότητα, την οποία θεωρούν ένα από τα βασικά
στοιχεία για την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη των εταιρειών
τους και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Οι επιχειρηματίες θεωρούνται απαραίτητοι για μια ζωντανή / σύγχρονη
επιχείρηση και οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι
προσπαθούν να εφαρμόσουν παρόμοιες πρακτικές στις επιχειρήσεις τους,
ειδικά σε τεχνολογικούς τομείς. Ορίζουν την ενδοεπιχειρησιακή
δραστηριότητα ως κρίσιμη για την επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
την υλοποίηση έργων για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Προθυμία να υλοποιηθεί η επιχειρηματικότητα
Οι εμπειρογνώμονες έδειξαν την ισχυρή δέσμευσή τους για την
επιχειρηματικότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς μοιράστηκαν τις ήδη
υπάρχουσες πρακτικές τους και εξέφρασαν την άποψη ότι οι
ενδοπρωτογενείς πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές για τις οργανώσεις
τους. Κάποιοι από αυτούς περιλάμβαναν ακόμη και την επιχειρηματικότητα
στα στρατηγικά τους σχέδια. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
εξέφρασαν επίσης την προθυμία τους να συμπεριλάβουν την
επιχειρηματικότητα στα προγράμματα σπουδών τους από διάφορους
κλάδους, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο.
Βέλτιστες πρακτικές για την επιχειρηματικότητα
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των βέλτιστων πρακτικών για
την επιχειρηματικότητα καθώς και τη συνολική έκθεση της έρευνας στην
ιστοσελίδα του έργου: www.scope-project.eu. Περιλαμβάνει παραδείγματα
από όλες τις χώρες εταίρους SCOPE.
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2)
Μητρώο
ικανότητας
επιχειρηματικής
επιχειρηματικότητας για διευθυντικά στελέχη και
υπαλλήλους / σπουδαστές
Στην πρώτη φάση του έργου SCOPE εντοπίστηκαν οι διαφορετικές
ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιχειρηματίες (ως υπάλληλοι /
σπουδαστές) και για να τους οδηγήσει (ως διευθυντής).
Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως φαίνεται παραπάνω,
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών πινάκων
ικανότητας. Ένας πίνακας για τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας
δυνητικός επιχειρηματίας, οι Employees Matrix Employees (CME) και ένας
πίνακας που να δείχνει τις ικανότητες που χρειάζονται οι διαχειριστές για
να δημιουργήσουν τους Managers Matrix Competence (CMM). Ως
επιστημονικό υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο
επαγγελματικών προσόντων (EQF).
Κάθε μήτρα αποτελείται από πέντε διαφορετικές ενότητες οι οποίες
αριθμούνται σύμφωνα με το όνομα της μήτρας. CME modules (= CMEM) για
το matrix του εργαζομένου, CMM modules (CMMM) για τα modules του
διαχειριστή. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων, οι προηγουμένως
προσδιορισμένες ικανότητες απαριθμούνται και περιγράφονται και οι
ευθυγραμμισμένες γνώσεις και δεξιότητες τους δηλώνονται. Οι ίδιες οι
αρμοδιότητες είναι επίσης αριθμημένες σύμφωνα με την ανικανότητά τους,
C.E. for employee competence, C.M. για τους διαχειριστές ικανοτήτων.
Επισκόπηση όλων των ικανοτήτων του CME και του CMM δίνονται στον
Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4.
Όσον αφορά τη δομή, οι δύο πίνακες ικανοτήτων είναι δομημένες με τον
ίδιο τρόπο. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει διαφορά στο επίπεδο του
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF).
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Σύμφωνα με το ΕΠΕΠ υπάρχουν οκτώ επίπεδα προσόντων. Κάθε ένα από
τα 8 επίπεδα χαρακτηρίζεται από τους περιγραφικούς δείκτες που δείχνουν
τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τα προσόντα σε αυτό το
επίπεδο. Ισχύουν σε οποιοδήποτε σύστημα προσόντων. Στην περίπτωση
του σχεδίου SCOPE, δύο διαφορετικοί πίνακες ικανότητας αναπτύχθηκαν σε
δύο διαφορετικά επίπεδα του ΕΠΕΠ. Ένα για τους σπουδαστές (VET-) και
τους υπαλλήλους και ένα για τους διευθυντές σε δύο διαφορετικά επίπεδα
ΕΠΕΑ.
Οι υπάλληλοι Matrix Competence είναι εγκατεστημένοι στο επίπεδο 5 του
ΕΠΕΠ, καθώς οι ομάδες-στόχοι είναι (έμπειροι) υπάλληλοι ή σπουδαστές σε
επίπεδο πτυχίου.
Οι Διευθυντές Matrix Competence δημιουργούνται στο Επίπεδο 6 του
ΕΠΕΠ, καθώς οι ομάδες-στόχοι είναι έμπειροι εργαζόμενοι με ικανότητες
ηγεσίας, διευθυντικά στελέχη ή πιθανούς μελλοντικούς διαχειριστές (π.χ.
σπουδαστές σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου). Μπορείτε να βρείτε
περισσότερα για τα επίπεδα του ΕΠΕΠ στη διεύθυνση
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page.
Κάθε ενότητα των δύο πινάκων ικανοτήτων είναι δομημένη με τον ίδιο
τρόπο: Τίτλος της ενότητας,
 το όνομα και τον αριθμό των αρμοδιοτήτων,
 περιγραφή των γνώσεων που απαιτούνται για την ικανότητα,
 περιγραφή των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ικανότητα,
 περιγραφή της ίδιας της ικανότητας (μαθησιακό αποτέλεσμα).
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Βρείτε το πλήρες πλαίσιο στους πίνακες 6 έως 11.
Πίνακας 4: Επισκόπηση των υπαλλήλων / φοιτητών του Matrix Competence

ΜΗΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΛΟΙΛΟΥΣ
EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5
CMEM 1:
Παρουσιάζοντας την
επιχειρηματική
νοοτροπία

CMEM 2: Από την
ιδέα στη δράση

"Επιχειρηματική
Σκέψη

C.E. 1

Διαχείριση
έργου

Ηγετικες
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αντιμετωπίζο
C.E. 2 ντας τις
αβεβαιότητε

CMEM 4:
CMEM 3: Μεταφέρετε
Αυτοδιαχείριση για
την καινοτομία σας
επιχειρηματίες

C.E. 3

Επικοινωνία

C.E. 5

C.E. 4

Διαπολιτισμική
αλληλεπίδραση

C.E. 6

Networking

C.E. 7

Διαχείρηση
χρόνου

C.E. 8

CMEM 5: ΣΚΕΨΗ
ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ
Δημιουργικ
ότητα
Καινοτομία

C.E. 9
C.E. 10

Πίνακας 5: Επισκόπηση των Διευθυντών Matrix Competence

ΜΗΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ (CMM)
EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 6
CMMM1: Μαλακές δεξιότητες
Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας

Εισαγωγή στις βασικές
δεξιότητες για την
επιχειρηματικότητα

Εισαγωγή στις
διαχειριστικές
δεξιότητες

CMMM 2: Εντοπισμός CMMM 3: Βελτίωση
και προαγωγή της της δημιουργικότητας
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

CMMM 4: Εισαγωγή
στην επιχειρηματική
νοοτροπία

Ομαδική
εργασία

C.M. 1 Ευκαμψία

S.M. 1

Ενίσχυση της
Ηγετικες
Ταυτοποίηση
δημιουργικότ
ΙΚΑΝΟΤΗΤ C.M. 4
C.M. 6
C.M. 8 Εφαρμογή
ταλέντων
ητας και της
ΕΣ
καινοτομίας

Επικοινωνία

C.M. 2

Ενσυναίσθ
ηση

S.M. 2

Κίνητρο

Σύγκρουση και
διαπραγμάτευσ C.M. 3 Openness
η
Ελαστικότ
ητα

S.M. 3
S.M. 4

C.M. 5 Coaching

C.M. 7

C.M. 9

CMMM 5: Σχεδιασμός &
βελτιστοποίηση της
διαδικασίας καινοτομίας
Σχεδιασμός &
βελτιστοποίηση
της διαδικασίας
καινοτομίας

C.M. 10

3) Πρόγραμμα κατάρτισης εταιρικής επιχειρηματικότητας
Το περιεχόμενο διδασκαλίας και τα εκπαιδευτικά υλικά ακολούθησαν τις
απαιτήσεις των πινάκων ικανότητας για τους διευθυντές και τους
υπαλλήλους και τον κατάλογο καλών πρακτικών που παράχθηκε κατά την
πρώτη φάση του έργου. Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ήταν
η βάση για την ανάπτυξη του κιτ εργαλείων εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματική επιχειρηματικότητα
προσαρμόστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στις ανάγκες και τις
προσδοκίες των στελεχών και των ηγετών. Όλα τα μαθήματα έχουν
αναπτυχθεί με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κατάρτισης, όπως η μάθηση
με βάση τα προβλήματα, η μάθηση με βάση το παιχνίδι, η μέθοδος μελέτης
περιπτώσεων κλπ. Το κοινό πρόγραμμα οργανώθηκε χρησιμοποιώντας την
έννοια της ανάμειξης.
Το πρόγραμμα κατάρτισης ήταν αρθρωτό και προσανατολισμένο στις
πρακτικές και έχει ξεπεράσει τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων και τις
αυξημένες επιχειρηματικές ικανότητες σε μακροπρόθεσμη προοπτική των
οργανισμών.
Τα ηλεκτρονικά μαθήματα και τα διαδικτυακά σεμινάρια προσέφεραν
ευελιξία και προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις μαθησιακές προτιμήσεις των
στελεχών και των εργαζομένων.
1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Έχει αναπτυχθεί μία κατάρτιση για τους διευθυντές και τους φοιτητές /
εργαζόμενους. Και οι δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίζονται σε
διαφορετικές ενότητες που αποτελούνται από μαθησιακά αποτελέσματα
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) (2
για διευθυντικά στελέχη, 4 ενότητες για υπαλλήλους / σπουδαστές).

Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές έχουν προστεθεί στο
πρόγραμμα σπουδών
2) Εκπαιδευτικό κιτ εργαλείων
Το σετ εργαλείων εκπαίδευσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τις
εξελιγμένες ενότητες που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές μέσων.
Περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης που βοηθά τις
εταιρείες να εντοπίζουν τα κενά τους όσον αφορά την επιχειρηματική
επιχειρηματικότητα και την φιλική προς την επιχειρηματικότητα
επιχειρηματική δραστηριότητα και τους εργαζόμενους τις δυνατότητές τους
όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Το τμήμα εκ των προτέρων θα είναι
ανοιχτό για δημόσια χρήση. Περιλαμβάνει επίσης διασταυρούμενους
δεσμούς με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για σκοπούς αυτοδιδασκαλίας.
Εκπαίδευση για υπαλλήλους
Οι ενότητες που έχουν αναπτυχθεί για τους υπαλλήλους παρουσιάζονται
παρακάτω στους παρακάτω πίνακες:
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Πίνακας 6: Επισκόπηση της Ενότητας 1 για τους υπαλλήλους

Ενότητα 1: Intrapreneurial νοοτροπία (4 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο - 10
ώρες elearning)
 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική
επιχειρηματικότητα:
 Ηγεσία μέρος 1: Intrapreneurial ηγεσία ως μαθησιακός
προσανατολισμός
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Να είστε εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του μαθήματος και τι
αναμένεται από αυτά.
2. Να κίνητρα να συμμετάσχετε στο μάθημα
3. Κατανοήστε τις ομοιότητες και τις διαφορές της επιχειρηματικότητας
έναντι της επιχειρηματικότητας.
4. Αναγνωρίστε τα οφέλη και τις προκλήσεις της ενδοευρωπαϊκής
επιχειρηματικότητας
5. Να είστε υποκινούμενοι να συνεχίσετε τις ενδοπυρηνικές τους ιδέες
6. Πιστέψτε ότι κάποιος μπορεί να επηρεάσει τον εαυτό του και άλλους
ανθρώπους για να βελτιώσει την τρέχουσα κατάσταση
7. Γνωρίστε γιατί είναι σημαντικό να επιμείνετε σε ενδοεπιχειρησιακές
προσπάθειες
8. Καταλάβετε ότι οι αποφάσεις τους θα επηρεάσουν διάφορους
ενδιαφερόμενους
9. Αναγνωρίστε ότι ένας καλός ηγέτης διαθέτει διάφορες αρετές (όπως η
υπομονή, η παρακίνηση και οι άλλοι, η ηθική σκέψη, η εμφάνιση του
μονοπατιού)
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Πίνακας 7: Επισκόπηση της Ενότητας 2 για τους υπαλλήλους

Ενότητα 2: Σκέψη έξω από το κουτί (8 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο - 10 ώρες
εικοσιτετράωρης)
 Τεχνικές δημιουργίας / ιδεολογίας (π.χ. Σχεδιασμός Σκέψης, Τι εάν
ερωτήσεις κ.λπ.)
 Πηγή για ιδέες μέσα σε μια επιχείρηση
 Προ-επικύρωση και επιλογή ιδεών
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Γνώση και κατανόηση των βασικών κανόνων δημιουργικότητας
2. Να είναι σε θέση να εντοπίσει και να αναλύσει διαφορετικά σημεία
εκκίνησης και πηγές ("μέσα στο κουτί") για ενδοπυρηνική σκέψη
3. Έχουν αποκτήσει μια εργαλειοθήκη τεχνικών δημιουργικότητας που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να "σκέφτονται έξω από το κουτί"
4. Να είναι σε θέση να καθορίσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της
ιδέας σε μια τυπική ενδοπυρηνική ρύθμιση ("οργανωτική
προσαρμογή")
5. Να είναι σε θέση να αξιολογεί τις ιδέες σύμφωνα με ένα ορισμένο
σύνολο κριτηρίων
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Πίνακας 8: Επισκόπηση της Ενότητας 3 για τους υπαλλήλους

Ενότητα 3: Εργαλεία Intrapreneurs (15 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο - 20 ώρες
εικονογράφηση)
 Αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων και της διαχείρισης του έργου
(ευέλικτο): Εργαλεία εκκίνησης για εταιρική χρήση για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την
εφαρμογή αλλαγών
 Τοποθέτηση ιδεών μέσα σε μια εταιρεία
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Κατανόηση και χρήση διαφορετικών πρακτικών εργαλείων
Intrapreneurship όπως: Σύστημα Διαχείρισης Αλλαγών. Lean Start-Up
επιχειρηματική στρατηγική? Επιχειρηματικό μοντέλο καμβά?
Στρατηγική για τον μπλε ωκεανό, λογιστική καινοτομίας κ.λπ.
2. Αναπτύξτε την αντίληψή σας για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην
εργασία και μετατρέψτε τα προβλήματα ή τις προκλήσεις σε
ευκαιρίες.
3. Προετοιμάστε ένα πειστικό βήμα μιας ενδοπυρηνικής ιδέας στους
βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μέσα σε μια εταιρεία.
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Πίνακας 9: Επισκόπηση της Ενότητας 4 για τους υπαλλήλους

Ενότητα 4: Μεταφέρετε την καινοτομία σας (5 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο)
 Επικοινωνία και δικτύωση
 Ηγεσία μέρος 2: Η επιχειρηματικότητα ως προσπάθεια ομαδικής
εργασίας.
 Διαπολιτισμική αλληλεπίδραση στις επιχειρήσεις: πολιτιστική
διαφορά μεταξύ του μηνύματος καινοτομίας και του εταιρικού
κόσμου
 Παρουσίαση των τελικών βημάτων μπροστά από τους κριτές
(διευθυντές)
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Ευθυγραμμίστε το αποτέλεσμα του έργου σας με την εταιρική
στρατηγική
2. Να αφομοιώσουν τη λειτουργία της εταιρείας και να επωφεληθούν
από αυτήν μέσω της ομαδικής εργασίας και της ηγεσίας
3. Χρησιμοποιήστε οπτικά εργαλεία για να επικοινωνήσετε
αποτελεσματικά τον αντίκτυπο της καινοτομίας
4. Να είναι σε θέση να δομήσει το μήνυμα, τα αποτελέσματα και τον
αντίκτυπο ενός έργου intrapreneurship
5. Ουσιαστικές επικοινωνιακές δεξιότητες και προσωπική μάρκα
6. Αναζητώντας ηγέτες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
7. Ενίσχυση της αξίας της καινοτομίας σας

Εκπαίδευση για Διευθυντές
Οι ενότητες που έχουν αναπτυχθεί για τους διαχειριστές παρουσιάζονται
παρακάτω στους παρακάτω πίνακες:
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Πίνακας 10: Επισκόπηση της Ενότητας 1 για διευθυντές

Ενότητα 1: Δημιουργία οικοσυστήματος επιχειρηματικής
επιχειρηματικότητας (10 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο)
 Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικής
προγύμνασης
 Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της διαδικασίας καινοτομίας
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Κατανοήστε τις ομοιότητες, τις διαφορές και τις συνέργειες μεταξύ
της επιχειρηματικότητας και της αρχικής επιχειρηματικότητας
2. Κατανόηση των διαφορετικών μορφών επιχειρηματικής
επιχειρηματικότητας
3. Κατανόηση και εφαρμογή της επιχειρηματικής διαδικασίας σε έναν
οργανισμό
4. Δημιουργήστε το περιβάλλον επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας
5. Να ενεργεί ως ηγέτης και πράκτορας αλλαγής, για τη διευκόλυνση
των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο
πλαίσιο του οργανισμού
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Πίνακας 11: Επισκόπηση της Ενότητας 2 για διευθυντές

Ενότητα 2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (6 ώρες πρόσωπο με
πρόσωπο)
 Εισαγωγή στην επιχειρηματική νοοτροπία
 Εισαγωγή στις διοικητικές δεξιότητες
 Προσδιορισμός και προαγωγή της επιχειρηματικότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα:
1. Να γνωρίζει και να κατανοεί τους βασικούς κανόνες για τη
δημιουργία μιας ενδοπυρηνικής οργανωτικής νοοτροπίας
2. Να κινητοποιήσει τους υπαλλήλους και να προωθήσει τις δικές τους
πρωτοβουλίες / νέες ιδέες
3. Δημιουργήστε ένα θετικό κλίμα μέσα στην ομάδα
4. Να είστε σε θέση να σχεδιάσετε ένα σχέδιο αξιολόγησης και
διαχείρισης ταλέντων για να κλείσετε το χάσμα μεταξύ του ταλέντου
που υπάρχει και του ταλέντου που απαιτείται για να οδηγήσετε την
επιχειρηματική επιτυχία.
5. Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν πολύτιμες και θετικές αλλαγές
στους υπαλλήλους τους με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη τους σε
ηγέτες
6. Δημιουργήστε μια καινοτόμο κουλτούρα που διαπερνά την
οργάνωση σε όλα τα επίπεδα

Η δυσκολία, όταν πραγματοποιείται μια τέτοια εκπαίδευση, είναι να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην κατάρτιση. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αξιολόγηση των γνώσεων και
των προϋποθέσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την εταιρική
επιχειρηματικότητα των εταιρειών. Εάν απαιτείται, η εκπαίδευση πρέπει να
προσαρμοστεί σύμφωνα με το προφίλ των συμμετεχόντων.
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MOODLE
Το παρόν τμήμα στοχεύει στην περιγραφή των λεπτομερειών της
τεχνολογικής υποδομής που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της
πλατφόρμας εκπαίδευσης SCOPE. Η φάση της κατάρτισης ολοκληρώθηκε
χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον εικονικής μάθησης MOODLE (VLE) ως
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την εκπαίδευση της ομάδας στόχου.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει μια ενότητα με τα
μαθήματα της ομάδας στόχου σε όλες τις γλώσσες εταίρων.
Τα μαθήματα και τα υλικά που διατίθενται στην περιοχή ηλεκτρονικής
κατάρτισης του κεντρικού τμήματος SCOPE VLE απευθύνονται στην ομάδα
στόχο, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
Η περιγραφόμενη παρακάτω υποδομή θα επιτρέψει την υλοποίηση της
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα υλοποιηθεί προκειμένου
να παραδώσει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μάθησης στον
εκπαιδευόμενο. Αυτή η πλατφόρμα θα επιτρέψει στην ομάδα στόχο να έχει
πρόσβαση στα εκπαιδευτικά περιεχόμενά της σύμφωνα με το καθορισμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα SCOPE. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε μια
περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, η οποία θα
βοηθήσει τα άτομα που θα αποφασίσουν να περάσουν από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για να έχουν μια γενική εικόνα της πλατφόρμας.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
SCOPE e-courses περιέχουν τις ενότητες με τις ακόλουθες ενότητες:
• Περίληψη ενότητας
• Περιγραφή μονάδας
• Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
• Περιεχόμενο
• Λογοτεχνία και σχετικές πηγές ιστού
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• Παρουσίαση ενότητας
• Πρακτικές δραστηριότητες και αποστολές
Τύποι ρόλων χρηστών
Η εφαρμογή πλατφόρμας εφαρμόζει τους ακόλουθους τύπους ρόλων
χρηστών, σύμφωνα με τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν στην
πλατφόρμα:
•

Διαχειριστής (διαχειριστής)

•

Δάσκαλος

•

Μη εκπαιδευτικός δάσκαλος

•

Μαθητης σχολειου

•

Παρατηρητής

Οι πόροι εκμάθησης αποτελούνται από διάφορους τύπους αρχείων, αφού
το Moodle δεν περιορίζει τους τύπους αρχείων και τις επεκτάσεις. Στην
πλατφόρμα SCOPE έχουν συμπεριληφθεί οι ακόλουθοι τύποι αρχείων:
έγγραφα PDF, εκπαιδευτικοί πόροι SCORM, καθώς και πρόσθετοι πόροι που
αναφέρονται ως εξωτερικές διευθύνσεις URL (που ανοίγουν σε μια νέα
καρτέλα ή παράθυρο του προγράμματος περιήγησης).
Πρόσβαση στο περιβάλλον SCOPE Virtual Learning
Η πρόσβαση στο VLE εξασφαλίζεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου
https://www.scope-project.eu/, στην καρτέλα "SCOPE training".
 Οθόνη υποδοχής
Κάνοντας κλικ στις καρτέλες πρόσβασης ο χρήστης περιηγείται στην οθόνη
υποδοχής του SCOPE VLE όπου είναι ορατά όλα τα μαθήματα.
Οι διαχειριστές μαθημάτων μπορούν να εισάγουν και να επεξεργάζονται
τα διάφορα μέρη της περιγραφής του μαθήματος, ενώ οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να δουν μόνο (μόνο για ανάγνωση) τι εμφανίζεται στην οθόνη.
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 Η σελίδα σύνδεσης (The login page)
Η σελίδα σύνδεσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης SCOPE
εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω και απαιτεί από το χρήστη να
εισαγάγει το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης:
Αφού εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης
εμφανίζει τον Πίνακα Ταμπλό του που αντιπροσωπεύει τους συνδέσμους
για την εισαγωγή των μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο
χρήστης. Το επόμενο σχήμα απεικονίζει μια οθόνη πίνακα ελέγχου. Ο
χρήστης μπορεί να εισάγει τα παρεχόμενα μαθήματα κάνοντας κλικ στο
όνομα του μαθήματος.
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Image 2: Welcome/Log in page of the SCOPE

 Τα Χαρακτηριστικά
Στην αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχει ένα μενού πλοήγησης με τις
ακόλουθες επιλογές:
Πίνακας ελέγχου (Dashboard area)
Τώρα ο χρήστης βρίσκεται στην περιοχή Dashboard (σημειώνεται με
έντονα γράμματα)
Μπορούν να πάνε στο σπίτι της ιστοσελίδας (οθόνη υποδοχής) και να
δουν όλα τα διαθέσιμα μαθήματα με τη σύντομη περιγραφή τους και την
πιθανότητα να μπουν στο μάθημα κάνοντας κλικ στον τίτλο του.
Ημερολόγιο
Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το Ημερολόγιο και να βλέπει όλες τις
ανακοινώσεις και τα Νέα που δημοσιεύονται εκεί.
Το ημερολόγιο επιτρέπει στους καθηγητές, τους δασκάλους ή τους
διαχειριστές μαθημάτων να εισάγουν σημαντικές προθεσμίες μαθημάτων
μαζί με έναν τίτλο της εκδήλωσης ή της δραστηριότητας που θα διεξαχθεί,
μια περιγραφή του συμβάντος ή της δραστηριότητας που θα διεξαχθεί.
Κάνοντας κλικ στη σύντομη περιγραφή στο Ημερολόγιο ο χρήστης μπορεί
να δει όλη την ανακοίνωση ή το μήνυμα.
Τμήμα Ιδιωτικών Αρχείων
Αυτή η ενότητα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα ιδιωτικά τους
αρχεία - σχέδια εργασίας, ειδοποιήσεις και ούτω καθεξής. Το μέγιστο
μέγεθος των αρχείων θα μπορούσε να περιοριστεί από το διαχειριστή.
Το τμήμα "Τα μαθήματα μου"
Στο τμήμα "Τα μαθήματα μου" ο χρήστης μπορεί να βρει τη λίστα με τα
μαθήματα που έχει εγγραφεί.
Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα
κάνοντας απλώς κλικ στο όνομα του μαθήματος στο μενού
(περιγράφονται σύντομα ονόματα των μαθημάτων).
Οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος

Τα μαθήματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος SCOPE
έχουν δομοστοιχειωτή δομή και οργανώνονται
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οργανωμένο σε ενότητες. Κάθε
ενότητα αποτελείται από:
-

Περίληψη ενότητας

-

Περιγραφή της ενότητας ·

-

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

-

Περιεχόμενο;

-

Λογοτεχνία και σχετικές πηγές ιστού.

-

Παρουσίαση ενότητας

-

Πρακτικές δραστηριότητες και αποστολές

Πλοήγηση και παρακολούθηση
Κατά κύριο λόγο, για να δείτε το περιεχόμενο ενός δεδομένου
μαθησιακού αντικειμένου που είναι ενσωματωμένο σε μια ενότητα
μαθημάτων, οι χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ στον τίτλο του αντικειμένου.
Η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων
παρέχεται από το σύστημα σύμφωνα με τις επιλογές ολοκλήρωσης
δραστηριοτήτων και τις συνθήκες που καθορίζονται κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης του μαθήματος. Όταν ορισμένοι κανόνες ολοκλήρωσης
έχουν οριστεί για ένα δοσμένο μαθησιακό αντικείμενο στη δεξιά πλευρά,
είναι ορατά πλαίσια κειμένου. Συνδέονται με την παρακολούθηση της
ολοκλήρωσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
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Εικόνα 3: Επισκόπηση της πλατφόρμας SCOPE Moodle

4) Πως το SCOPE το έκανε???
SCOPE, ακολουθώντας τον κύκλο ποιότητας ο οποίος υποδηλώνει ότι μετά
την υλοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πιλοτική φάση και να
ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό
πρόγραμμα κατάρτισης σε κάθε χώρα προκειμένου να δοκιμαστεί και να
αναθεωρηθεί το εκπαιδευτικό υλικό, αν χρειαστεί. Όλοι οι εταίροι
παρέδωσαν τις ίδιες ενότητες χρησιμοποιώντας το υλικό που αναπτύχθηκε
για το SCOPE, αλλά προσαρμόζουν την οργάνωση των μαθημάτων ανάλογα
με την εμπειρία και το κοινό τους, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στην
περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κάθε χώρας.

Αυστρία
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια SCOPE για διαχειριστές πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Η εκπαίδευση για τους διευθυντές διεξήχθη
από τον FH JOANNEUM ενώ η εκπαίδευση για τους υπαλλήλους διεξήχθη
από την FH CAMPUS 02.
Η διαδικασία πρόσληψης ξεκίνησε στις αρχές του έτους, όταν η ομάδα του
έργου ήρθε σε επαφή με τα επαγγελματικά δίκτυά της. Εντούτοις, το
εντατικό στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης άρχισε τον Μάρτιο, όταν
έφτασαν σε επαφή με πολλές εταιρείες προκειμένου να αποκτήσουν μια
μεγάλη γκάμα εταιρειών από τη Στυρία. Στο τέλος, και οι δύο προπονήσεις
ήταν πλήρεις. Η εκπαίδευση του διευθυντή ήταν ακόμη λίγο υπερβολική.
Μετά την ανάλυση του ερωτηματολογίου προ-αξιολόγησης, οι δύο
προπονήσεις προσαρμόστηκαν ελαφρώς από τις βασικές εκπαιδεύσεις για
να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων στην
κατάρτιση.

Εκπαίδευση για εργαζόμενους / φοιτητές
Οι 4 ενότητες της εκπαίδευσης των εργαζομένων / σπουδαστών
παραδόθηκαν σε 5 ημέρες κατάρτισης από τις αρχές Απριλίου μέχρι το
τέλος Μαΐου. Η τελευταία σύνοδος - η αγωνία των ενδοπυρηνικών ιδεών
ήταν μια συνδυασμένη εκπαίδευση με τους διαχειριστές.
Pitch στην τελική σύνοδο της εκπαίδευσης

Το γήπεδο
ήταν η πιο
συναρπαστική περίοδος για τους
εκπαιδευόμενους,
καθώς
παρουσίαζαν τις ιδέες τους
μπροστά στους διαχειριστές εξομοιώνοντας
το
διοικητικό
συμβούλιο των εταιρειών τους.
Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ό,
τι έμαθαν σε όλη τη διάρκεια της
εκπαίδευσης και παρουσίασαν την ιδέα στην οποία είχαν εργαστεί στις
εργασίες ηλεκτρονικής μάθησης.
Το pitch ήταν η πιο συναρπαστική περίοδος για τους εκπαιδευόμενους,
καθώς παρουσίαζαν τις ιδέες τους μπροστά στους διαχειριστές εξομοιώνοντας το διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών τους. Έτσι, οι
εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ό, τι έμαθαν σε
όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και παρουσίασαν την ιδέα στην
οποία είχαν εργαστεί στις εργασίες ηλεκτρονικής μάθησης.
Έλαβαν πολύτιμες ανατροφοδοτήσεις μετά από το pitch τους από τους
συμμετέχοντες στην κατάρτιση του διευθυντή και ήταν τόσο καλά
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προετοιμασμένοι να βάλουν την ιδέα τους στη δική τους εταιρεία, για να
ξεκινήσουν την ενδοπυρηνική τους σταδιοδρομία.

Εκπαίδευση για διευθυντές

1η ημέρα κατάρτισης διαχειριστή

Για την κατάρτιση διευθυντών
οι FH JOANNEUM και FH CAMPUS
02 είχαν στρατολογήσει 11
συμμετέχοντες
από
8
διαφορετικές εταιρείες - με πολύ
διαφορετικά προφίλ όσον αφορά
τη βιομηχανία και το μέγεθος της
εταιρείας. Η κατάρτιση έχει
οργανωθεί σε μορφή διήμερου
εργαστηρίου με δύο εβδομάδες μεταξύ τους για την ηλεκτρονική μάθηση.
Η πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία αφορούσε τη δημιουργία ενός
οικοσυστήματος εταιρικής επιχειρηματικότητας. Τα καινοτόμα εργαλεία
για την επιτυχή εγκατάσταση της εταιρικής επιχειρηματικότητας στην
εταιρεία τους έχουν εισαχθεί με πρακτικά παραδείγματα. Για να καταστεί
δυνατή η καλύτερη κατανόηση και η μετάφραση στο συγκεκριμένο πλαίσιο
των συμμετεχουσών εταιρειών, οι συμμετέχοντες έλαβαν αναθέσεις
ηλεκτρονικής μάθησης σε κάθε ένα από τα εργαλεία. Το δεύτερο
εργαστήριο ξεκίνησε με τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων αυτών των
εργασιών και έναν κοινό προβληματισμό. Το υπόλοιπο μέρος του δεύτερου
εργαστηρίου επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια της ενδοεπιχειρησιακής
δραστηριότητας μέσα στην εταιρεία - έχουν εισαχθεί και συζητηθεί κοινές
παγίδες καθώς και πρακτικές συμβουλές. Η μέρα έκλεισε με τις
εμπνευσμένες γωνιές των πραγματικών παραδειγμάτων ενδοεπάρκειας
που προετοιμάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση
ενδοεπικοινωνίας. Οι διαχειριστές ενήργησαν ως κριτική επιτροπή
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παρέχοντας ανατροφοδότηση με βάση τις γνώσεις τους. Αυτή η άσκηση
ήταν πραγματικά πολύτιμη τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους
εργαζόμενους για να δουν την πρακτική και την εργασία στην πράξη. Η όλη
εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με ένα μπουφέ δικτύου και μια τελετή
πιστοποίησης.
Συνολικά, το πρόγραμμα κατάρτισης SCOPE έγινε δεκτό και από τις δύο
ομάδες. Η διαδραστική μορφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες. Παρόλο που οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες είχαν ήδη υψηλό επίπεδο καλών πρακτικών,
ορισμένοι από τους συμμετέχοντες διευθυντές επιθυμούσαν να έχουν
περισσότερα από αυτά.

Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι δύο οργανισμοί, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεργάστηκαν για την οργάνωση
των μαθημάτων. Η γενική ιδέα ήταν να προσληφθούν και να εκπαιδεύονται
διευθυντές και υπάλληλοι των ίδιων εταιρειών ώστε να έχουν περισσότερες
πιθανότητες να αναπτύξουν πραγματικά τις ενδοπυρηνικές τους ιδέες κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων και επίσης να αυξήσουν τις πιθανότητες για
μελλοντικά ενδοπυρηνικά επιτεύγματα. Επιπρόσθετα, επιλέχθηκαν για
τους υπαλλήλους ένα μείγμα μαθητών και εργαζομένων, ώστε οι
εργαζόμενοι να αποκτήσουν νέες και φρέσκες ιδέες από τους μαθητές και
τους σπουδαστές ώστε να έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους
εργαζόμενους και να δουν τι μπορεί να τους φέρει το μέλλον.
Η διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτής πρόσκλησης,
καθώς και με τη χρήση των δικτύων και των δύο Ελλήνων εταίρων. Όλα τα
μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
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Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να έχουν την
ευκαιρία να φέρουν όλους μαζί, με εμπειρογνώμονες τόσο από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όσο και από τη ΔΗΜΗΤΡΑ εκπαίδευση και
συμβουλευτική.
Training in Greece

Το υλικό δοκιμάστηκε όπως σχεδιάστηκε από την
εταιρική σχέση SCOPE, ωστόσο
σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση
και καθώς οι
εκπαιδεύσεις
πραγματοποιήθηκαν από δύο πολύ
έμπειρους
εκπαιδευτικούς
εμπειρογνώμονες, προσάρμοσαν
την πορεία στις ανάγκες των
στελεχών και των εργαζομένων όταν
ήταν απαραίτητο Συνολικά, οι
εκπαιδευόμενοι και των δύο ομάδων ήταν πολύ ενθουσιασμένοι τόσο με
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και με τους ειδικούς. Επίσης
δήλωσαν ότι αυτό το μάθημα ήταν μια εξαιρετική δραστηριότητα
δικτύωσης για αυτούς.
Εκπαίδευση Διευθυντών
Τα μαθήματα για τους διευθυντές έγιναν τον Μάιο. Το πρόγραμμα
αναπτύχθηκε ύστερα από συζήτηση με όλους τους μαθητές και
συμφωνώντας σε ημερομηνίες και ώρες που ήταν κατάλληλες για αυτούς,
ώστε να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και να περάσουν με τις
δραστηριότητές τους. Οι διαχειριστές που επιλέχθηκαν για να
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παρακολουθήσουν το μάθημα κατέληξαν σε μια ανανεωμένη άποψη και
μια πολύ θετική στάση απέναντι στην ενδοεπιχειρηματικότητα και
ανέπτυξαν τις ικανότητές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν την ευκαιρία
να ενισχύσουν την ενδοπυρηνική νοοτροπία στις οργανώσεις τους.
Employees and students training
Η εκπαίδευση των εργαζομένων και των σπουδαστών πραγματοποιήθηκε
σε πέντε συναντήσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι και οι σπουδαστές
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να μάθουν, να ανταλλάξουν ιδέες και
να παρουσιάσουν το ενδιαφέρον τους. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι
φοιτητές που συμμετείχαν στην κατάρτιση και ποτέ δεν είχαν ενδοπυρηνικά
μαθήματα πριν από αυτό και τους έκανε πολύ ευτυχείς να δουν ότι
υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους
χωρίς τον κίνδυνο που θα έπρεπε να αναλάβουν εάν έγιναν επιχειρηματίες.
Επιπλέον, πολλοί από αυτούς δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα
που είχαν μορφή εργαστηρίου όπως οι εκπαιδεύσεις SCOPE και η μόνη
μέθοδο μάθησης που αντιμετώπισαν έως ότου ήταν γνωστή η διάλεξη, έτσι
ώστε η εκπαίδευση SCOPE ήταν πολύ νέα και συναρπαστική. Επιπλέον, ήταν
πολύ ενδιαφέρον για αυτούς ότι συνεργάστηκαν μεταξύ τους και είχαν την
ευκαιρία να μάθουν. Ο συνδυασμός σπουδαστών και εργαζομένων φέρνει
μια εξαιρετική ποιότητα στο τραπέζι. Οι φοιτητές έχουν πολύ φρέσκες και
αμερόληπτες ιδέες, οι οποίες κάποια στιγμή μπορεί να είναι υπερβολικά
φιλόδοξες καθώς ενδέχεται να μην έχουν τη γνώση ότι η εμπειρία φέρνει
ενώ οι εργαζόμενοι έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που
πραγματικά δουλεύουν οι οργανώσεις, οι οποίες μερικές φορές συντρίβουν
το πνεύμα τους εάν δεν έχουν υποστηρικτική διαχείριση όταν εργάζονται
μαζί μπορούν να βρουν μεγάλες ιδέες και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο
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που να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με άλλους. Η ανατροφοδότηση
και η αξιολόγηση του μαθήματος ήταν πολύ θετική.

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε από έναν από
τους βούλγαρους εταίρους. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Μπουργκάς
(BFU) ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση της Κατάρτισης για φοιτητές και
εργαζόμενους, ενώ το EQF προετοίμασε την Κατάρτιση για διευθυντές.
Τα εκπαιδευτικά υλικά του SCOPE, όπως αναπτύχθηκαν για τους
διευθυντές και τους υπαλλήλους, χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Εκπαίδευση για διευθυντές
Το ECQ έχει πλούσια εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή διαφορετικών
εκπαιδεύσεων. Για την επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, η εταιρεία
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην άριστη απόδοση των εργαζομένων
υψηλής εξειδίκευσης που λειτουργούν ως ομάδα με κίνητρα,
προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και με στρατηγική. Οι δύο ειδικοί που
ήταν επιφορτισμένοι με την καθοδήγηση του πιλοτικού προγράμματος
SCOPE για διευθυντές ήταν η κ. Margarita Angelova και η κα Bianka Ivanova.
Και οι δύο συμμετέχουν άμεσα στην υλοποίηση του έργου SCOPE από την
αρχή του. Η κυρία Darina Petrunova, η οποία είναι επίσης μέλος της ομάδας
ECQ, συμμετείχε ως διαμεσολαβητής και παρατηρητής.
Πρόσληψη συμμετεχόντων
Το ECQ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με μια σειρά ΜΜΕ και
νεοσύστατων επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Σόφια. Δημιουργήθηκε
άμεση επαφή με τα μεσαία και υψηλού επιπέδου στελέχη και
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επιχειρηματίες μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
οργάνωση προσωπικών συναντήσεων. Επιπλέον, προκειμένου να
ανακοινωθεί η εκπαίδευση, το ECQ κάνει αρκετές ηλεκτρονικές
δημοσιεύσεις στην εταιρική ιστοσελίδα ECQ, Facebook και myPR.bg /
Βουλγαρική
ιστοσελίδα
PR
για
ειδήσεις
και
εκδηλώσεις
https://www.mypr.bg/.
Η διαδικασία πρόσληψης κατέληξε με 12 συμμετέχοντες που έλαβαν
χώρα στο μάθημα των διευθυντικών στελεχών.
Πρακτική οργάνωση (χρονοδιάγραμμα και εγκαταστάσεις)
Το πιο εμπνευσμένο στοιχείο για τους συμμετέχοντες ήταν οι πρακτικές
ασκήσεις και οι δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας. Συνολικά, όλοι οι
συμμετέχοντες ασχολούνταν πολύ με τα εργαστήρια και είχαν πολύ θετική
ανταπόκριση σχετικά με την ιδέα και τα αποτελέσματα του έργου.
Στο τέλος της εκπαίδευσης, κάθε συμμετέχων έλαβε πιστοποιητικό
συμμετοχής για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης SCOPE για
διευθυντές.
Το ECQ κατά τη διάρκεια του
κύκλου
κατάρτισης
παρείχε
διαφημιστικά υλικά του έργου SCOPE
που παρήγαγε για αυτό το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μάθημα:
φάκελοι έργων, σάκοι και στυλό.
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Αξιολόγηση και ανάδραση
Οι
συμμετέχοντες
φάνηκαν
αφοσιωμένοι και συμμετείχαν
ενεργά σε όλες τις συζητήσεις που
διεξήχθησαν στα θέματα κάθε
ενότητας, αποτελούμενες από το
μάθημα των διαχειριστών SCOPE
και μοιράστηκαν τη δική τους
εμπειρία
στον
τομέα
της
επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες συμμερίζονται την
άποψη ότι το μάθημα SCOPE για τους διευθυντές είναι μια πολύ ευεργετική
πρωτοβουλία και είναι καλά δομημένη με πολλά πρακτικά και χρήσιμα
παραδείγματα.
Στο τέλος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν
το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προκειμένου να αποκτήσουν μια συνολική
άποψη για το τι σκέφτονται οι συμμετέχοντες σχετικά με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, τόσο το περιεχόμενο όσο και τη συνολική οργάνωση.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για εργαζόμενους και φοιτητές
Η BFU διοργάνωσε δύο διαφορετικά μαθήματα, ένα μόνο για υπαλλήλους
και ένα μόνο για σπουδαστές με στόχο την ομαδοποίηση των
εκπαιδευομένων ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες τους. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους πραγματοποιήθηκε από τον
Assoc. καθηγητής. Yanislav Zhelev και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
φοιτητές διεξήχθη από τον Assoc. καθηγητής. Mariya Monova-Zheleva που
συμμετέχουν επίσης στην ανάπτυξη του υλικού.
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Πρόσληψη συμμετεχόντων
Για τους εργαζομένους: Το μάθημα SCOPE ανακοινώθηκε στην αρχή της
εκπαιδευτικής συνάντησης για φοιτητές μερικής απασχόλησης. Αυτοί οι
φοιτητές είναι υπάλληλοι σε διαφορετικές εταιρείες και επίσης
σπουδάζουν στο BFU. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από το Τμήμα
Πληροφορικής και Τεχνικών Επιστημών της BFU.
Για μαθητές: Το μάθημα SCOPE ανακοινώθηκε σε διάφορες ειδικότητες
στο πανεπιστήμιο όταν ξεκινά το δεύτερο εξάμηνο. Μια ομάδα φοιτητών
επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαίδευση.
Πρόγραμμα και εγκαταστάσεις
Καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και
σπουδαστές, τοποθετήσαμε τις συνεδρίες σε ημέρες και ώρες που είναι
κατάλληλες για τους συμμετέχοντες. Για τους υπαλλήλους αυτές ήταν οι
ημέρες κατά τις τακτικές συνεδρίες στα πανεπιστήμια. Για τους μαθητές η
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε περιόδους με λιγότερες τάξεις και
ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Πριν από την έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης, το
οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας SCOPE. Οι απαντήσεις
τους ήταν χρήσιμες για να γνωρίσουν το προφίλ των συμμετεχόντων και να
χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για την κατάρτιση προσαρμογής.
Μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες υποχρεώθηκαν να
ολοκληρώσουν μια έρευνα ικανοποίησης σχετικά με το σύνολο του
προγράμματος: περιεχόμενα, θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης,
εκπαιδευτές ... Οι πληροφορίες αυτές μας βοήθησαν να μάθουμε ποιες
περιοχές χρειάζονται βελτίωση.
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Ισπανία
Στην Ισπανία, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε από έναν από
τους ισπανούς εταίρους. Έτσι, η EUSA ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση της
Εκπαίδευσης για φοιτητές και εργαζόμενους, ενώ η INCOMA προετοίμασε
την Κατάρτιση για τους διευθυντές. Ωστόσο, καθώς και οι δύο οργανισμοί
βρίσκονται στη Σεβίλλη και συνεργάζονται σε ορισμένες δραστηριότητες,
θα παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές τους παράλληλα.
Πρόγραμμα κατάρτισης για διευθυντικά στελέχη
Εκπαιδευτές
For the delivery of the training sessions for managers, INCOMA turned to
two experts with vast experience in business management, marketing and
organizational psychology, both of which had previous experience in training
related to business management and were really interested in the topic of
intrapreneurship.
Πρόσληψη συμμετεχόντων
Οι προσλήψεις των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν από την INCOMA
κυρίως μέσω της επικοινωνίας με τις εταιρείες του δικτύου της τόσο με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσο και μέσω τηλεφώνου και εξηγώντας τους
στόχους και το περιεχόμενο της κατάρτισης. Δεδομένου ότι η
επιχειρηματικότητα είναι μια πολύ νέα ιδέα στην Ισπανία, ήταν μερικές
φορές δύσκολο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τους και να πάρουν τη
δέσμευσή τους να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Ωστόσο, τελικά
συγκεντρώθηκε
μια πολύ αφοσιωμένη ομάδα διαχειριστών
επιχειρηματιών, ανθρώπων σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις και ακόμη
και ένας καθηγητής πανεπιστημίου ειδικευμένος στην επιχειρηματικότητα.
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Η διάχυση σχετικά με την εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε επίσης μέσω
των προφίλ των κοινωνικών μέσων της INCOMA προκειμένου να επιτευχθεί
μεγαλύτερη εμβέλεια.
Όταν ελήφθησαν επιβεβαιώσεις, δημιουργήθηκε μια λίστα
συμμετεχόντων και μοιράστηκε με εκπαιδευτές. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο
μέρος των συνεδριών, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή για άλλη μια φορά
για να κάνουν μια υπενθύμιση και να επιβεβαιώσουν την παρακολούθησή
τους.
Πρόγραμμα και εγκαταστάσεις
Θέλοντας να διευκολύνουν τους συμμετέχοντες, ρωτήθηκαν για τη
διαθεσιμότητά τους για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες. Λαμβάνοντας υπόψη
τις προτιμήσεις τους, προγραμματίστηκαν τέσσερις διαφορετικές συνεδρίες
χωρισμένες σε δύο μέρη (μία για κάθε ενότητα), καθεμιά από τις οποίες
περιλάμβανε μία πρωινή και μία απογευματινή συνεδρία σε δύο επόμενες
εργάσιμες ημέρες με ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων μεταξύ των δύο
μερών. Οι συνεδριάσεις διοργανώθηκαν στο κεντρικό γραφείο της EUSA και
της INCOMA. Και τα δύο δωμάτια υπολογίζονταν σε όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για τις συνεδρίες.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για εργαζόμενους και φοιτητές
Εκπαιδευτές
Η EUSA είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που συνδέεται με το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Σεβίλλης, βρίσκοντας διδακτικό προσωπικό με γνώσεις
και εμπειρία στον τομέα της Intrapreneurship έγινε λιγότερο δύσκολο έργο.
Μετά από διεξοδική αναζήτηση επιλέχθηκαν 3 εκπαιδευτές
εμπειρογνωμόνων.
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Πρόσληψη συμμετεχόντων
Για την πρόσληψη των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, η
EUSA χρησιμοποίησε διαφορετικές στρατηγικές. Ο ιστότοπός μας και τα
προφίλ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης διαδραμάτισαν βασικό ρόλο
στη διάδοση του προγράμματος κατάρτισης.
Η EUSA συνέταξε επίσης τα ονόματα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δίκτυό
μας, καθώς και άλλες εταιρείες στην περιοχή της Σεβίλλης που είχαν μια
καινοτόμο προσέγγιση και άλλες κατά παράδοση διαχειριστές. Τους
έστειλαν όλα ένα συνοπτικό email με μια σύντομη εισαγωγή στο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ένα φυλλάδιο.
Μετά την παραλαβή όλων των αιτήσεων, ζητήθηκαν επιβεβαιώσεις
συμμετοχής και εκπονήθηκε και μοιράστηκε ένας κατάλογος
συμμετεχόντων με όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
Πρόγραμμα και εγκαταστάσεις
Καθώς το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα απευθυνόταν σε εργαζόμενους
και σπουδαστές, τοποθετήσαμε τις συνεδρίες σε ημέρες και ώρες που δεν
επικαλύπτονταν με το κοινό χρονοδιάγραμμα εργασίας στην Ισπανία.
Επιλέξαμε τα απογεύματα της Παρασκευής και τα πρωινά του Σαββάτου,
διασφαλίζοντας ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα μπορούν
να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. Όλα τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν
στο χώρο της EUSA.
Αξιολόγηση
Πριν από την έναρξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης, ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με
κάποιες βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους, όπως το μέγεθος της
επιχείρησης, τον τομέα και τις προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρίες με την
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ενδοεπιχειρησιακή δραστηριότητα. Οι απαντήσεις τους ήταν χρήσιμες για
να γνωρίσουν το προφίλ των συμμετεχόντων και επέτρεψαν στους
εκπαιδευτές να κάνουν μικρές προσαρμογές στις διαλέξεις τους. Μετά την
εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες υποχρεώθηκαν να ολοκληρώσουν μια
δοκιμασία αυτοαξιολόγησης με επίκεντρο το περιεχόμενο της ενότητας και
μια έρευνα ικανοποίησης για το σύνολο του προγράμματος: περιεχόμενα,
logistic aspects, trainers. Αυτές οι πληροφορίες μας βοήθησαν να μάθουμε
ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση.
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5) Πώς θα το κάνετε!
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Για την πρόσληψη των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές ανάλογα με την
ομάδα (ες) που στοχεύεται ως δυνητικός συμμετέχων.
Αυτή η εκπαίδευση στο πλαίσιο του SCOPE στοχεύει στην κατάρτιση
στελεχών επιχειρήσεων στην επιχειρηματική επιχειρηματικότητα και σε
εργαζόμενους και σπουδαστές στην επιχειρηματικότητα. Άτομα με ιδέες ή
δυνητικά προγράμματα που αναζητούν εργαλεία και μεθόδους για τον
τρόπο ανάπτυξης και / ή εφαρμογής τους στις οργανώσεις και τους
διευθυντές τους που επιθυμούν να ενισχύσουν την επιχειρηματική
επιχειρηματικότητα μέσα στις οργανώσεις τους. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σχεδιάστηκε για συμμετέχοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να
εφαρμόσουν πραγματικά τα μαθησιακά αποτελέσματα στο περιβάλλον
εργασίας τους ή / και στην προσωπική τους κατάσταση.
Για τις προσλήψεις, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με εταιρείες
συνεργατών και συνεργάτες του ίδιου του οργανισμού σας και με άλλους
κοινωνικούς εταίρους / ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. τοπικό /
περιφερειακό Εμπορικό Επιμελητήριο) καθώς και με άλλες εταιρείες που
ανήκουν στο δίκτυό σας. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια
καινοτόμο προσέγγιση και θα πρέπει να προσφέρουν στους υπαλλήλους
τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή / και θα ήθελαν οι
διευθυντές τους να παρακολουθήσουν κατάρτιση σχετικά με την έννοια.
Είναι επίσης σκόπιμο να κάνετε online έρευνα των εταιρειών στην περιοχή
σας που έχουν ένα προφίλ σύμφωνα με την έννοια της Intrapreneurship,
όπως οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε τομείς όπως το Digital Marketing, Media, Graphic Design, Web Design,
Branding κ.λπ. Φυσικά, οι πιο παραδοσιακά διαχειριζόμενες επιχειρήσεις
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αποτελούν επίσης έναν πολύ ενδιαφέροντα στόχο. αυτοί οι τύποι μικρών
οικογενειακών επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό
από μια προκλητική και καινοτόμο προσέγγιση της επιχειρηματικότητας.
Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα πραγματικών
αποτελεσμάτων στο εσωτερικό της επιχείρησης, τόσο οι διευθυντές όσο
και οι εργαζόμενοι της ίδιας εταιρείας μπορούν να στοχεύσουν και να
προσκληθούν να συμμετάσχουν στο μάθημα SCOPE.
Μόλις βρείτε έναν επαρκή αριθμό επιχειρήσεων, επικοινωνήστε μαζί τους
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνοντάς τους μια εισαγωγή στην
εκπαίδευση και ένα φυλλάδιο του προγράμματος. Αυτή η πρώτη επαφή
πρέπει να είναι συνοπτική, άμεση και χρήσιμη ταυτόχρονα,
συμπεριλαμβανομένων μόνο των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με
την κατάρτιση και την υλικοτεχνική υποστήριξη, χρησιμοποιώντας λέξειςκλειδιά όπως: καινοτομία, ιδέες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα,
ομάδα, κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς προετοίμασε ένα ενιαίο
έγγραφο που συνοψίζει τους στόχους του μαθήματος και το βασικό
μαθησιακό του περιεχόμενο.
Όταν προσπαθείτε να προσελκύσετε φοιτητές, η χρήση των προφίλ
κοινωνικών μέσων του οργανισμού σας / εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι
μια καλή στρατηγική. συνεχίστε να δημοσιεύετε κουτάβια και διαφημίσεις
του μαθήματος τις εβδομάδες πριν από την έναρξη του μαθήματος.
Για τις εφαρμογές, θα ήταν καλή ιδέα να ενεργοποιήσετε μια
συγκεκριμένη φόρμα στον ιστότοπο του ιδρύματός σας για να εγγραφείτε
οι ενδιαφερόμενοι και να μοιραστείτε τη σύνδεση αυτής της φόρμας στα
ηλεκτρονικά ταχυδρομεία επαφών και στα κοινωνικά μέσα. Το έντυπο
πρέπει να σχεδιάζεται για να παρέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες,
όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και
χρήσιμα δεδομένα για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού οργανισμού:
τρέχουσα κατάσταση εργασίας, όνομα και μέγεθος της εταιρείας, θέση στο
ίδρυμα κλπ.
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Μετά την παραλαβή όλων των αιτήσεων, επικοινωνήστε με τους
αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τους δώσετε
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα περιεχόμενα
και τους στόχους του, μαζί με το όνομα των εκπαιδευτών (και τον σύνδεσμο
για την ιστοσελίδα τους, τη σελίδα LinkedIn ή παρόμοια) και τόπος
συναντήσεως) και πληροφορίες επικοινωνίας για πιθανές ερωτήσεις ή
διευκρινίσεις. Η απαίτηση για επιβεβαίωση δέσμευσης και συμμετοχής από
αυτούς είναι το κλειδί για την καλή οργάνωση της εκπαίδευσης. Ωστόσο,
αυτό δεν θα σας δώσει έναν οριστικό κατάλογο συμμετεχόντων, καθώς
τελικά δεν θα παρακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι που θα
επιβεβαιωθούν.

Εκπαιδευτές
Η συμμετοχή των αρμόδιων εκπαιδευτών είναι το κλειδί για την επιτυχή
ανάπτυξη της κατάρτισης και θα καθορίσει τα τελικά αποτελέσματά της. Για
να βρείτε κατάλληλους εκπαιδευτές, αναζητήστε πρώτα στον οργανισμό
σας και στο δίκτυο επαφών σας. Υπάρχουν καθηγητές ή άλλοι
επαγγελματίες με πείρα στους τομείς της Intrapreneurship και της Εταιρικής
Επιχειρηματικότητας;
Μόλις προσδιοριστούν οι δυνητικοί υποψήφιοι, επικοινωνήστε μαζί τους.
αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου,
προσωπικά κλπ. Σε αυτή την πρώτη επαφή, ενημερώστε πρώτα για το έργο,
τους στόχους του και τις διάφορες φάσεις, καθώς και για το πρόγραμμα
εκπαίδευσης και το περιεχόμενό του.
Εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παραμείνετε σε
επαφή μαζί τους και εμβαθύνετε στις λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού
προγράμματος και των ενοτήτων του, προκειμένου να βρείτε ποια ενότητα
(τα) ταιριάζουν καλύτερα στον τομέα εμπειρογνωμόνων του εκπαιδευτή.
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Μπορεί να έχετε έναν εκπαιδευτή σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή
να επιλέξετε περισσότερες από μία. Όταν έχουν μόνο έναν εκπαιδευτή, οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνδεθούν ευκολότερα σε αυτούς και να
αισθάνονται άνετα να ρωτήσουν και να αλληλεπιδρούν, ωστόσο
περισσότεροι εκπαιδευτές μπορούν να ανατεθούν στην αντίστοιχη ενότητα
της εμπειρογνωμοσύνης τους. Η τελική απόφαση για το θέμα αυτό πρέπει
να ληφθεί όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και το επίπεδο γνώσης των
εννοιών ενδοεπιχειρησιακής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων.
Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που προηγούνται
της κατάρτισης, να πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις με τον
εκπαιδευτή για την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τα
προφίλ των συμμετεχόντων, για να διευκρινίσουμε οποιαδήποτε ερώτηση,
ιδίως όσον αφορά τα εκπαιδευτικά υλικά ή / και την ηλεκτρονική
πλατφόρμα.

Σχεδιασμός Μαθημάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό
Καθώς τα προγράμματα κατάρτισης που περιγράφονται σε αυτόν τον
οδηγό έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ERAZMUS +, τα υλικά έχουν
σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από κοινού από όλα τα ιδρύματα-εταίρους της
κοινοπραξίας.
Μια λεπτομερής περιγραφή του υλικού παρουσιάζεται επίσης στο τρίτο
κεφάλαιο του εγχειριδίου "Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικής
Επιχειρηματικότητας".
Προκειμένου να επιτευχθούν επιτυχώς τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος, η εισαγωγή ενός ισχυρού
πρακτικού στοιχείου στη διάλεξη, όπως και ο σχεδιασμός SCOPE, μπορεί να
είναι πολύ χρήσιμο για την τόνωση της μάθησης, των κινήτρων και της
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εμπλοκής των συμμετεχόντων. Η πρόθεση, όταν χρησιμοποιείται μια μικτή
θεωρητική-πρακτική προσέγγιση, είναι ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να εφαρμόσουν αυτό που μαθαίνουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης σε σενάρια πραγματικής εργασίας.
Ενώ τα μαθήματα θεωρίας είναι συχνά μονοδιάστατα και δίνουν στους
εκπαιδευόμενους παθητικό ρόλο καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε
αποσπάσεις και έλλειψη κινήτρων, μια πρακτική προσέγγιση βοηθά τους
συμμετέχοντες να παίξουν πιο ενεργό ρόλο, να προωθήσουν την
αλληλεπίδραση και να ενισχύσουν την εμπλοκή. Όλα αυτά κάνουν τη
μάθηση ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Ο ρόλος των εκπαιδευτών σε
αυτή την πρακτική προσέγγιση είναι, φυσικά, ζωτικής σημασίας. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό SCOPE αναπτύσσεται
με πιο διαδραστική προσέγγιση.
Πρόγραμμα
Δεδομένου ότι τα προγράμματα κατάρτισης SCOPE έχουν σχεδιαστεί
κυρίως για διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους και φοιτητές, για τους
οποίους προστίθεται το εκπαιδευτικό μάθημα στις κύριες δραστηριότητές
τους, είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει
ουσιαστική συμμετοχή και θα διευκολύνει την ειδική εκπαίδευση ομάδες
στόχου για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις.
Εστιάζοντας ιδιαίτερα στους διευθυντές και τους υπαλλήλους και στα
χαρακτηριστικά τους, να έχετε κατά νου τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη χώρα και την περιοχή σας (καθώς και το τοπικό ημερολόγιο
διακοπών) και να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τις εκπαιδευτικές
συναντήσεις για να αποφευχθεί η επικάλυψη με το ωράριο εργασίας. Για
παράδειγμα, στην Ισπανία, δεδομένου του κοινού ωραρίου εργασίας, τα
απογεύματα της Παρασκευής ή τα πρωινά του Σαββάτου θα μπορούσαν να
είναι μια καλή επιλογή. αυτό μπορεί να αλλάξει από την κατάσταση στην
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Αυστρία ή τη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος των προβλημάτων
παρουσίας λόγω προσωπικών λόγων θα είναι πάντα κάτι που πρέπει να
λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της πορείας και του χρονοδιαγράμματος.
Το πρόγραμμα μαθημάτων πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων και
συνιστάται να αποφεύγετε αλλαγές ή τροποποιήσεις τελευταίων λεπτών.
Χώροι / εγκαταστάσεις
Για επαρκή και ικανοποιητική εκπαίδευση, επιλέξτε αίθουσες
διδασκαλίας ή χώρους κατάλληλους για τις δραστηριότητες που
σχεδιάζονται για κάθε ενότητα. Κρατήστε πάντα μια ανοιχτή επικοινωνία με
τους εκπαιδευτές και επιβεβαιώστε μαζί τους το είδος χώρου και
εξοπλισμού που θα χρειαστούν για την επιτυχή διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων: υπολογιστής, προβολέας, ηχητικός εξοπλισμός, σκηνή,
ευρύχωρο δωμάτιο κλπ. Μόλις έχετε αυτές τις πληροφορίες, ελέγξτε αν το
ίδρυμα υποδοχής ή ο επιλεγμένος χώρος διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας /
αίθουσες συνεδριάσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και να τις
κρατήσετε για τις επιλεγμένες ημερομηνίες και ώρες πολύ νωρίτερα.
Όσο νωρίτερα επιβεβαιώνονται και μοιράζονται οι πληροφορίες σχετικά
με το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο με τους συμμετέχοντες, τόσο πιο
αξιόπιστη και επίσημη θα είναι η εκπαίδευση. Η επικοινωνία είναι, εν πάση
περιπτώσει, καθοριστική για αυτές τις πτυχές της εφοδιαστικής.

Εκτέλεση
Για λόγους ορθής εφαρμογής, πριν από την έναρξη του μαθήματος,
επικοινωνήστε με όλους τους υποψηφίους που επιβεβαίωσαν τη
συμμετοχή τους για να τους ενημερώσουν ότι έχουν γίνει δεκτοί στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η ζήτηση από τους μαθητές για δέσμευση είναι
ένας δείκτης σοβαρότητας.
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Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να έρθουν σε επαφή τις προηγούμενες
ημέρες για να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους και να τους προσφέρουν
οποιαδήποτε υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους: τα υλικά που απαιτούνται για τις δραστηριότητες, τις
υλικοτεχνικές πληροφορίες ή άλλο είδος υποστήριξης.
Συνιστάται να φωτογραφίζετε τις διαλέξεις (μετά από θετική επιβεβαίωση
για τη χρήση της εικόνας τους από τους συμμετέχοντες), να τις μοιράζεστε
με τους εμπλεκόμενους και να τις δημοσιεύετε στα κοινωνικά δίκτυα του
ιδρύματός σας, ενημερώνοντας τις πληροφορίες και ενημερώνοντας όλους
τους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη της κατάρτισης.
Εάν οι οργανωτικές και υλικοτεχνικές πτυχές αντιμετωπιστούν με επιτυχία
εκ των προτέρων, η φάση εφαρμογής θα απαιτήσει μόνο ένα ρόλο
υποστήριξης, εποπτείας και επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους
παράγοντες.
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
Η χρήση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βοηθά τους μαθητές να
διατηρήσουν την αφοσίωση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη
μαθησιακή διαδικασία όταν δεν είναι παρόντες στην τάξη, καθώς τους
παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα υλικά του μαθήματος. Επιπλέον, η
ηλεκτρονική πλατφόρμα τους επιτρέπει να διατηρούν επαφή (μερικές
φορές οι συνεδρίες μπορούν να διαχωρίζονται εγκαίρως), να μοιράζονται
απόψεις και ερωτήσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και να
λαμβάνουν ειδικά σχόλια και συμβουλές από τους εκπαιδευτές.
Προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη χρήση της πλατφόρμας από
τους συμμετέχοντες, συνιστάται να δημιουργήσετε έναν σύντομο οδηγό
χρήσης που θα διανεμηθεί μεταξύ τους, με στιγμιότυπα οθόνης και σαφή
κείμενα. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όλα τα υλικά της μονάδας θα πρέπει να
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αποστέλλονται σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Όσον αφορά τους
εκπαιδευτές, προτείνουμε να οργανώσετε μια σύντομη συνάντηση για να
εξηγήσετε τη λειτουργία και τους στόχους της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για
τους συμμετέχοντες, καθώς θα μάθουν πώς να επωφεληθούν από την
πλατφόρμα ως άλλο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Συμβουλές -Hints and Tips!
Κατά την οργάνωση του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης,
θα συμβούλευα να διατηρήσουμε ορισμένα πράγματα στο μυαλό, τα οποία
προέκυψαν από την εμπειρία SCOPE:
●

●

●

Στείλτε αιτήματα επιβεβαίωσης συμμετοχής: δεν είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, γι 'αυτό είναι σημαντικό να ζητήσετε από τους αιτούντες
την επιβεβαίωση συμμετοχής ώστε να έχουν καλύτερη εικόνα του
αριθμού των συμμετεχόντων που θα έχει το μάθημα και να
προετοιμάσουν τις τάξεις και τα υλικά ανάλογα.
Ζητήστε γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες: είναι
καλό να γνωρίζετε το είδος των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στο
μάθημα. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, στείλτε τους ένα μικρό
ερωτηματολόγιο με κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος της
εταιρείας τους, το επίπεδο εκπαίδευσης, τη θέση εργασίας τους. Αυτό
θα σας επιτρέψει σε εσάς και στους εκπαιδευτές να πραγματοποιήσετε
αλλαγές και προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν καλύτερα τα προφίλ των
συμμετεχόντων.
Αποστολή υπενθυμίσεων! Δεδομένου του γεγονότος ότι οι διαφορετικές
εκπαιδευτικές συνεδρίες μπορεί μερικές φορές να είναι
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●

●

●

●

●
●

απομακρυσμένες στο χρόνο, είναι χρήσιμο να στέλνετε πάντα στους
συμμετέχοντες τις υπενθυμίσεις των συνεδριών να έρθουν λίγες μέρες
πριν προγραμματιστούν.
Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα 10 λεπτά κάθε διάλεξης ή
συνεδρίας για να μιλήσετε με τους συμμετέχοντες και να απαντήσετε σε
όλες τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουν σχετικά με το μάθημα, την
ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ.
Διαλείμματα καφέ και σνακ: κάθε περίοδος μπορεί να διαρκέσει 4-5
ώρες, οπότε είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ένα διάλειμμα 15-30
λεπτών μεταξύ τους, για να ενισχυθεί η προσοχή των συμμετεχόντων.
Πολλές ώρες χωρίς διακοπή μπορεί να κάνουν τους συμμετέχοντες
κουρασμένους και μη κινητοποιημένους.
Προώθηση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής μεταξύ των
συμμετεχόντων: η δημιουργία ενός ενεργού τοπικού δικτύου
υποκινούμενων εργαζομένων που ενδιαφέρονται για την
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη θετικό
αποτέλεσμα.
Προσπαθήστε να εκτελέσετε παράλληλα τα μαθήματα των
διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων και, ει δυνατόν, τους
διευθυντές και τους υπαλλήλους των ίδιων εταιρειών. Αυτό θα
ενισχύσει τις πιθανότητες των εταιρειών για δραστηριότητες στο
εσωτερικό της επιχείρησης.
Να είστε ενεργός στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης με τις διάφορες
φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Εσωτερικός κοινόχρηστος φάκελος σε ένα online cloud / drive: η κοινή
χρήση και η πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά έγγραφα μπορεί να είναι
εξαιρετικά χρήσιμη για όλους τους φορείς του ιδρύματος υποδοχής που
συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Όχι μόνο εξασφαλίζετε την επικοινωνία
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και τις ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά μπορείτε να βασιστείτε στην
ομαδική προσπάθεια σε περίπτωση ανάγκης.
Πραγματοποιήστε τις δοκιμές πριν και μετά την αξιολόγηση: ζητώντας
από τους συμμετέχοντες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του
προγράμματος, τις υλικοτεχνικές πτυχές, τους εκπαιδευτές κ.ο.κ., πριν
και μετά τη συμμετοχή τους, θα σας βοηθήσει να ελέγξετε αν το μάθημα
εξυπηρετούσε το σκοπό του και ποιες είναι οι περιοχές που χρειάζονται
βελτίωση, εάν υπάρχουν. Μετά το μάθημα, μοιραστείτε τα
αποτελέσματα αξιολόγησης με τους εκπαιδευτές.
Ειδική τελική συνεδρίαση. Εάν είναι δυνατόν, εξατομικευμένα
πιστοποιητικά συμπλήρωσης και συμμετοχής πρέπει να γίνονται και να
διανέμονται στο τέλος της εκπαίδευσης. Μια άλλη χειρονομία που
μπορεί να παρακινήσει τους συμμετέχοντες είναι να αφήσουν τους
υπαλλήλους να αγωνιστούν μπροστά στους διαχειριστές - να
αναμειγνύουν τις συνεδρίες. Είναι πολύ παρακινητικό να δουλεύεις όταν
κάποιος ενδιαφέρεται για αυτό.
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