Πράσινο πρόγραµµα κατάρτισης επιχειρηµατικότητας (GET-UP)

Μονάδα / Ενότητα: Δηµιουργικότητα και καινοτοµία σε ένα πράσινο πλαίσιο
Είδος εγγράφου: Σχέδιο προγράµµατος Εργαστηρίου
Υποενότητα 1: Εύρεση της δηµιουργικής φωνής σας. Προσωπική
δηµιουργικότητα

Ηµεροµηνία:

Χρόνος:

Τοποθεσία:

Διεξάγει από:

Τίτλος:

Γενικός Στόχος:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι να δηµιουργηθεί στους
συµµετέχοντες µία εµπιστοσύνης στις δικές τους ιδέες,
υπερβαίνοντας τους περιορισµούς και τα εµπόδια που
αναπτύσσονται µέσα από µικρά γεγονότα σε µια ζωή. Εστιάζοντας
στην προθυµία του ατόµου για πρώτη φορά, στα επόµενα εργαστήρια
οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να εξωτερικεύσουν τις ιδέες τους
δηµιουργώντας τις ανάλογες εταιρίες.

Μαθησιακά
αποτελέσµατα:

ΜΑ1: Κατανόηση της δηµιουργικότητας, είτε σε µικρή είτε σε µεγάλη
κλίµακα, και της εµπιστοσύνης στη δηµιουργία νέων ιδεών
ΜΑ2: Πρακτικές εξάσκησης και ασκήσεις που βοηθούν στη
δηµιουργία καλύτερων και πιο ευεργετικών ιδεών.
ΜΑ3: Επαναπροσδιορίστε και βρείτε τη δική σας φωνή για να είστε
έτοιµοι να αντιµετωπίζετε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, της αγοράς
και ακόµη της καθηµερινής σας ζωής

χρόνος Μαθησιακό
αποτέλεσµα

Εισαγωγή Διαφάνειες Εκτίµηση µάθησης και
δραστηριότητες

09: 30-09:
45
(15'λεπτά)

09: 45-10:
05 (10
'λεπτά)

10: 05-10:
15 (10'
λεπτά)

- Επισκόπηση εργαστηρίου
● Μια γενική εισαγωγή στο
θέµα, το σκοπό, τα διαβήµατα
και τα θέµατα του εργαστηρίου
για την οξεία καθοδήγηση των
αποτελεσµάτων
● Μέσα από την εισαγωγή, οι
συµµετέχοντες θα
ενεργοποιηθούν µέσω της
εξέταση του τι εστί
δηµιουργικότητα και
καινοτοµία.
● Η παρουσίαση αυτής της
θεωρίας που βοηθά τον
καθένα να δηµιουργήσει, θα
επιτρέψει αργότερα στους
συµµετέχοντες να
εφαρµόσουν τη διαδικασία
στον πράσινο τοµέα και τις
δικές τους επιχειρήσεις

Εισαγωγή στους
συµµετέχοντες.
Ποιος µπορεί να είναι
δηµιουργικός και τι σηµαίνει
να είσαι δηµιουργικός;

Δηµιουργική Σκέψη :
● Εισαγωγή σε µια σειρά
ασκήσεων που εστιάζουν στην
προσωπική δηµιουργικότητα
● Ξεκινήστε άµεσα µε
δηµιουργικές ασκήσεις για να
εµβάσετε τους συµµετέχοντες
στις αρχικές φάσεις της
δηµιουργικότητας, σε µια
προσπάθεια να σπάσετε τις
κακές συνήθειες από την αρχή

Πλήρης σειρά ασκήσεων:
Επανεξέταση λογοτύπου

Ανάλυση των µοτίβων σκέψης:
Με τη µορφή µιας αυτοανάλυσης,
καθώς και µε αµοιβαία επεξήγηση
τρόπου σκέψης, θα µπορέσουµε να
ορίσουµε µε σαφήνεια τα αδύνατα
σηµεία στις διαδικασίες δηµιουργικής
σκέψης κάποιου
Μέσα από αυτό το ορισµό, µε τη
σειρά του µπορεί κανείς να
αναδιαµορφώσει την εν λόγω
αδυναµία και να διαµορφώσει µια
ισχυρή "αλυσίδα εφοδιασµού" ιδεών

Παρέχετε υλικό και
χρησιµοποιήστε την
πλατφόρµα για να αναπτύξετε
την αναφερθείσα
αυτοανάλυση για βελτιωµένη
οπτικοποίηση των ζητηµάτων
των χρηστών

Μέσα από µια σειρά από
απλές ασκήσεις µε αρχές
σχεδιασµού που
εφαρµόζονται στην
καθηµερινή ζωή, αυξάνουν οι
συµµετέχοντες τη γνώση των
δικών τους δηµιουργικών
ικανοτήτων

10: 1510: 35
(20'min)

Πλευρικές ασκήσεις σκέψης
● Σύντοµη εισαγωγή στον
ορισµό και το ιστορικό της
πλευρικής σκέψης
● Χρήση του "πειράµατος του
συνδετήρα", που χρησιµεύει
ως πρώτη εισαγωγή στην
πλευρική σκέψη και
εφαρµογή της θεωρίας στην
πράξη
● Ανάλυση και επεξήγηση
των αποτελεσµάτων
προκειµένου να εδραιωθεί
περαιτέρω το πλαίσιο της
πλευρικής σκέψης στην
παραγωγή ιδεών.

Πλήρης σειρά ασκήσεων:
Μέσα από την κατανόηση και τη
δηµιουργία ιδεών που βασίζονται
στην πλευρική σκέψη, οι
συµµετέχοντες θα αναπτύξουν την
ικανότητα να ξανασκεφτούν βασικά
ζητήµατα από νέες προοπτικές,
καθώς η δηµιουργικότητα µπορεί
να είναι και ο τρόπος µε τον οποίο
κανείς βλέπει τα θέµατα και
διαµορφώνει λύσεις

10 :: 3510: 45
(10
'λεπτά)

Εφαρµογή πλευρικής σκέψης
στην καθηµερινή ζωή
● Έχοντας µάθει τη
διαδικασία, τώρα οι
συµµετέχοντες
καθοδηγούνται στην
καθηµερινή εφαρµογή της
πλευρικής σκέψης µέσω
ιδεασµού, καταιγισµού
ιδεών και ανάπτυξη µιας πιο
δηµιουργικής κουλτούρας

Πώς µπορεί η πλευρική σκέψη
να επιλύσει προβλήµατα εντός
της επιχείρησης;
Διαδικασίες σε σχέση µε την
επιχειρηµατική και καθηµερινή ζωή
µέσω των οποίων η πλευρική
σκέψη µπορεί να εφαρµοστεί για
την αύξηση των επιτυχηµένων
αποτελεσµάτων

10: 4511: 00
(15'min)

Αναθεώρηση, Συµπεράσµατα,
Περίληψη
● Μια ανασκόπηση του
εργαστηρίου και
υπογράµµιση διδαγµάτων
του βασικού µαθήµατος που
αντλήθηκαν από τις
ασκήσεις και τις συζητήσεις
● Εστιάζοντας στην
εσωτερική δηµιουργικότητα
κάθε ατόµου,
επαναπροσδιορίστε τα
οφέλη των επεξηγηµένων
διαδικασιών

Παρέχετε επιπλέον υλικό για
περαιτέρω βελτίωση των µεθόδων
παραγωγής ιδεών περάν του
µαθήµατος καθώς και άλλες
µορφές υποστήριξης.

