Πράσινο πρόγραµµα κατάρτισης επιχειρηµατικότητας (GET-UP)

Μονάδα / Ενότητα: Δηµιουργικότητα και καινοτοµία σε ένα πράσινο πλαίσιο
Είδος εγγράφου: Σχέδιο προγράµµατος Εργαστηρίου
Υποενότητα 2: Η γνώση είναι δύναµη

Ηµεροµηνία:

Χρόνος:

Τοποθεσία:

Διεξάγει από:

Τίτλος:

Γενικός Στόχος:

Αξιοποίηση των ατοµικών χαρακτηριστικών που εξετάσατε στο
προηγούµενο µάθηµα µέσω της επεξήγησης και εφαρµογής µιας
σειράς περιηγήσεων που επιτρέπουν την χρήση του µάρκετινγκ προς
όφελος του επιχειρηµατία σας. Αυτά τα εργαλεία αποτελούνται από την
έρευνα, τη συγκριτική αξιολόγηση, την κατασκευή / χρήση ενός πίνακα
διάθεσης και τη συστηµατική σκέψη, που χρησιµεύουν για να
ξεκλειδώσετε και να ορίσετε γρήγορα το χώρο της αγοράς σας.

Μαθησιακά
αποτελέσµατα:

ΜΑ1: Κατανόηση του πιο αποτελεσµατικού και ευεργετικού τρόπου
έρευνας και διερεύνησης για την επιχείρησή σας
ΜΑ2: Μάθετε και εξασκείστε την εφαρµογή της διαδικασίας συγκριτικής
αξιολόγησης και χρήσης ενός πίνακα διάθεσης και µεθόδους για την
ταχεία αξιολόγηση της αγοράς και τον εντοπισµό ευκαιριών αγοράς
ΜΑ3: Κατανόηση του τι είναι η συστηµατική σκέψη και πώς να
χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία αυτά για να συνοψίσετε κατάλληλα τις
µεγάλες ποσότητες πληροφοριών προς βελτίωση της λήψης
αποφάσεων.

χρόνος Μαθησιακό
αποτέλεσµα

Εισαγωγή Διαφάνειες Εκτίµηση µάθησης και
δραστηριότητες

09: 3009: 40
(10'
λεπτά)

09: 4010: 00
(20'
λεπτά)

- Επισκόπηση εργαστηρίου
● Μια γενική εισαγωγή στο
ηµερήσιο πρόγραµµα του
εργαστηρίου
● Σύντοµη εισαγωγή στα θέµατα
της έρευνας, της συγκριτικής
αξιολόγησης, της κατασκευής /
χρήσης ενός πίνακα διάθεσης
και της συστηµατικής σκέψης

Έρευνα και διερεύνηση
●

●
●

10: 0010: 15
(15'
λεπτά)

Κατανοήστε τον τρόπο µε τον
οποίο µπορείτε να ταξινοµήσετε
κατάλληλα τους διαδικτυακούς
και µη πόρους, προκειµένου να
λάβετε στις πολύτιµες
πληροφορίες
Πώς να δηµιουργήσετε ιδέες
από την έρευνα και την
διερεύνηση ενός θέµατος
Ανάπτυξη ικανότητας
συνόψισης πληροφοριών χωρίς
απώλεια σχετικών δεδοµένων

Συγκριτική αξιολόγηση
● Εισαγωγή στην προέλευση και
εφαρµογή της συγκριτικής
αξιολόγησης
● Κατανόηση του τρόπου
χρήσης της συγκριτικής
αξιολόγησης για την εύρεση
χώρου στην αγορά
● Εφαρµογή της συγκριτικής
αξιολόγησης προκειµένου να
καθοριστεί µια επιχειρηµατική
ευκαιρία
● Eπιχειρηµατική καινοτοµία

Σύντοµη περίληψη του
προγράµµατος του
εργαστηρίου και καθορισµός
της σηµασίας της πρόσβασης
και της ανάλυσης της αγοράς.

Διεύρυνση τεχνικών
εκπαιδευόµενων για πρόσβαση
στις πληροφορίες που
χρειάζονται µέσω των
πλεονεκτηµάτων της ψηφιακής
εποχής
Πώς να µετατρέψετε τις µαζικές
πληροφορίες σε διόραση

Διάλεξη σχετικά µε τη χρήση
της Συγκριτικής Αξιολόγησης
για την ανάλυση της αγοράς, τη
θέση µιας επιχείρησης και τις
ευκαιρίες που προσφέρει η
αγορά

Πίνακας διάθεσης
● Εισαγωγή σε ένα πίνακα
διάθεσης ως εργαλείο για
την εξέταση του
οικοσυστήµατος της
αγοράς
● Πώς να χρησιµοποιήσετε
το εργαλείο αυτό στις δικές
σας επιχειρήσεις
● Τα οφέλη που προσφέρει
ένας πίνακας διάθεσης
µέσω της σύνοψης
πληροφοριών, παρέχοντας
ευκαιρίες για ανάλυση και
αποκαλύπτοντας νέα
παράθυρα στον τοµέα

Εισαγωγή του πίνακα διάθεσης
και εξέταση της λειτουργικότητας
µέσω περιπτωσιολογικών
µελετών από την εµπειρία του
Κέντρου Καινοτοµίας Rapsodia

10: 35-10:
50 (15'
λεπτά)

Συστηµατική σκέψη
● Εισαγωγή του εργαλείου,
χρήση του στον ψηφιακό
κόσµο και εφαρµογή στις
επιχειρηµατικές πρακτικές
● Κατανόηση τρόπου µε τον
οποίο µπορείτε να
αφοµοιώσετε οπτικά τη
µεγάλη ποσότητα
πληροφοριών που
συσσωρεύεται κατά τη
διάρκεια µιας έρευνας.

Διάλεξη µε θέµα τη µεθοδολογία
της συστηµατικής σκέψης µε
συγκεκριµένα παραδείγµατα για
τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκε σε ποικίλα
περιβαλλόντων επιχειρηµατικής
καινοτοµίας

10: 50-11:
00 (10'
λεπτά)

Αναθεώρηση, Συµπεράσµατα,
Περίληψη
● Ανασκόπηση του
µαθήµατος και επισήµανση
των βασικών διδαγµάτων
από τις ασκήσεις και τις
συζητήσεις
● Περίληψη των εργαλείων
που αναφέρθηκαν και
αναθεώρηση των υλικών
του εργαστηρίου µέσω της
εργαλειοθήκης (Toolkit)
που δόθηκε

Παροχή εργαλειοθήκης (Toolkit)
µορφής φυλλαδίου στην οποία
αναγράφεται η επεξήγηση, τα
βασικά σηµεία και η εφαρµογή
των εργαλείων που είδαµε

10: 15-10:
35 (20'
λεπτά)

ΣΥΝΟΛΟ:
90 λεπτά

