Πράσινο πρόγραµµα κατάρτισης επιχειρηµατικότητας (GET-UP)

Μονάδα / Ενότητα: Δηµιουργικότητα και καινοτοµία σε ένα πράσινο πλαίσιο
Είδος εγγράφου: Σχέδιο προγράµµατος Εργαστηρίου
Υποενότητα 1: Πραγµατικοί επιχειρηµατίες. Έµφυτο ή διδασκόµενο Ταλέντο;

Ηµεροµηνία:

Χρόνος:

Τοποθεσία:

Διεξάγει από:

Τίτλος:

Γενικός Στόχος:

Παροχή µιας σαφής κατανόησης των χαρακτηριστικών που κάνουν
έναν επιχειρηµατία επιτυχηµένο, µέσο µίας πλήρης αυτοανάλυσης που
έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει µια εσωτερική µατιά στις
ατοµικές προσωπικές σας συνήθειες, δυνατά σηµεία και αδυναµίες,
καθώς και για το πώς να µετατρέψετε τα χαρακτηριστικά αυτά σε µια
ευκαιρία.

Μαθησιακά
αποτελέσµατα:

ΜΑ1: Κατανόηση του ξεχωριστού είδους ηγεσίας και των προσωπικών
δεξιοτήτων που καθορίζουν έναν επιχειρηµατία
ΜΑ2: Αποκάλυψη των προσωπικών αδυναµιών και των απειλών για
την επιτυχία µέσω µιας αυτοανάλυσης, µετατρέποντάς τις έτσι σε
δυνατά σηµεία και ευκαιρίες.
ΜΑ3: Παρουσίαση σε µιας περιπτωσιολογικής µελέτη που αναδείχνει
τις αποφάσεις, τη στάση και τη γνώση µιας οµάδας γιατρών που έγιναν
επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες.

χρόνος Μαθησιακό
αποτέλεσµα

Εισαγωγή Διαφάνειες Εκτίµηση µάθησης και
δραστηριότητες

09: 3009: 45
(10'
λεπτά)

- Επισκόπηση εργαστηρίου
● Μια γενική εισαγωγή στο
θέµα, το σκοπό, τα διαβήµατα
και τα θέµατα του εργαστηρίου
για την οξεία καθοδήγηση των
αποτελεσµάτων
● Μια ανασκόπηση και
ανάλυση της
περιπτωσιολογικής µελέτης
του Doctur προς
ευθυγράµµιση των
εκπαιδευόµενων µε τις
κατάλληλες και θετικές
επιχειρηµατικές πρακτικές
● Συµπληρώστε µία
αυτοανάλυση SWOT για να
πάρετε µία προσωπική εικόνα
του ατόµου σας προς
εφαρµογή σε µελλοντικές
ενέργειες

Ποιος είναι επιτυχηµένος
επιχειρηµατίας και ποια
χαρακτηριστικά αποφέρουν τις
επιτυχίες τους;

09: 4510: 00
(15'
λεπτά)

Doctour:
Εξέταση περιπτωσιολογικής
µελέτης
● Διάλεξη σχετικά µε την
έννοια, την ανάπτυξη και το
αποτέλεσµα µιας
επιχειρηµατικής προσπάθειας
ισπανών ιατρών
● Επισήµανση και ορισµός των
βασικών αποφάσεων που
οδήγησαν στην επιτυχία της
επιχείρησης
● Κατανόηση του τρόπου
εφαρµογής και καθορισµού
του οράµατός σας, της
γνώσης της αγοράς, της
ικανότητας, της οργάνωσης,
της εστίασης στους χρήστες.

Κατανόηση του πλαισίου και του
περιεχοµένου των βασικών
αποφάσεων και διαβηµάτων της
όλης επιχειρηµατικής διαδικασίας
που παρουσιάζεται και εξετάζεται
µέσω της περιπτωσιολογικής
µελέτης

10: 0010: 20
(20'
λεπτά)

Αυτοανάλυση SWOT
● Αυτοανάλυση ακολουθώντας
τον ορισµό ενός επιχειρηµατία
µέσω της χρήσης µιας
ανάλυσης SWOT για την
προσωπικότητα
● Διευκρινίσετε τις απαντήσεις
και ορίστε σαφώς τις
συνήθειες, τα δυνατά σηµεία
και αδυναµίες που

Παροχή εργαλείου και υλικών
(µορφής SWOT, µαρκαδόρους,
αυτοκόλλητα) προς ολοκλήρωση
της άσκηση καθώς και γραπτές
οδηγίες για να εµπεδωθεί η
χρήση του εργαλείου
Ολοκληρώστε την Άσκηση

●

10: 20-10:
40 (20'
λεπτά)

10: 40-10:
50 (10'
λεπτά)

απαντιούνται στις συνήθεις
ενέργειες σας
Τοποθετήστε όλα τα
αποτελέσµατα
οπτικοποιώντας τα σε ένα
προσωπικό εργαλείο SWOT,
προκειµένου να κατανοήσετε
εύκολα τα προσωπικά µοτίβα
και να διευκολύνετε την
σύνοψη πληροφοριών

Διαδικασία ανάλυσης SWOT
● Επεξεργασία των
αποτελεσµάτων της
ανάλυσης SWOT για να
αποκαλύψετε τα δικά σας
συνδεόµενα χαρακτηριστικά
µε αυτά ενός επιχειρηµατία
● Εξέταση των προσωπικών
ατελειών και αδυναµιών
µέσω µιας αµοιβαίας
συνέντευξης αποτελεσµάτων
µε έναν συν-εκπαιδευόµενο
●
Ανταλλαγή ιδεών και
προσδιορισµένων εννοιών
µεταξύ µαθητών για
φιλτράρισµα και παροχή
εναλλακτικής οπτικής προς
βελτίωση αρνητικών
συνηθειών

Ολοκλήρωση αµοιβαίας
συνέντευξης αποτελεσµάτων µε
συν-εκπαιδευόµενο
Καθοδηγούµενη ανασκόπηση
των προσωπικών
αποτελεσµάτων προκειµένου να
δηµιουργηθεί µια σαφής
κατανόηση προσωπικών
συνηθειών

Πώς να µετατρέψετε τη Γνώση σε
Ευκαιρία
● Πρόσθετη επεξήγηση ως
προς τον σκοπό των
προηγούµενων υποθεµάτων
για να εξασφαλιστεί η
επιτυχία του τελικού βήµατος
● Καθοδήγηση για µετατροπή
των αδυναµιών και απειλών
σε µια ενεργή εµπορεύσιµη ή
ευεργετική ευκαιρία
● Ανάπτυξη ολιστικής
αντίληψης προσωπικών
χαρακτηριστικών σε σχέση
µε επιχειρηµατικών
χαρακτηριστικών
προκειµένου να

Παρακολουθήστε προσεκτικά τα
αποτελέσµατα των
προηγούµενων φάσεων,
προκειµένου να αλλάξετε τις
αρνητικές συνήθειες σε θετικές
ευκαιρίες και πρακτικές στον
χώρο των επιχειρήσεων

λειτουργήσετε πιο
αποτελεσµατικά και θετικά.

10: 50-11:
00 (10'
λεπτά)

ΣΥΝΟΛΟ:
90 λεπτά

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

Αφήστε χρόνο για προσωπικές
ερωτήσεις και απαντήσεις στη
φάση της αυτοανάλυσης αυτού
του µαθήµατος

