Σχέδιο Εργασίας του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν δεξιότητες Διαχείρισης Καινοτομίας
στην επιχείρησή τους. Αποτελείται από τέσσερα μέρη που το καθένα χωρίζεται σε
κεφάλαια, και διαρκεί 12 εβδομάδες. Οι δραστηριότητες του κάθε εκπαιδευόμενου
υποστηρίζονται από online συμβούλους, διαδραστικές Συζητήσεις και Φόρουμς,
Διαγωνίσματα, και άλλες επιπλέον πηγές.
ΜΕΡΟΣ 1: Διαχείριση Καινοτομίας - Απεικόνιση, Περιέργεια, και Εντυπώσεις
•
•
•
•

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Pestle και Swot
Κεφάλαιο 4: Σχεδιάζοντας την Καινοτομία

ΜΕΡΟΣ 2: Καινοτομία και Δημιουργικότητα - Ασάφεια και Διασυνδέσεις
•
•
•

Κεφάλαιο 1: Εργαλεία Δημιουργικότητας
Κεφάλαιο 2: Όραμα, Αποστολή, Στόχοι
Κεφάλαιο 3: Στρατηγικές Ανάπτυξης

ΜΕΡΟΣ 3: Καινοτομία και Ηγεσία - Διασυνδέσεις και Ικανότητες
•
Κεφάλαιο 1: Ηγετική ικανότητα και Ενδυνάμωση
•
Κεφάλαιο 2: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χρηματοδότηση
				
& Δικτύωση
•
Κεφάλαιο 3: Διαχείριση Αλλαγών
ΜΕΡΟΣ 4: Προγραμματισμός Καινοτομίας, Έκθεση και Τέχνη & Επιστήμη
•
Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός της καινοτομίας
			
(περιλαμβανομένης της Ποιοτικής Διαχείρισης)
•
Κεφάλαιο 2: Καινοτόμες Εταιρείες (Περιπτωσιολογικές Μελέτες)
•
Κεφάλαιο 3: Ολοκλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Καινοτομίας
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… Για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση και
στην προαγωγή και εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντων στον τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας για την διευκόλυνση
της εξέλιξης της επιχείρησης, της προσωπικής ανάπτυξης, των
δυνατοτήτων πρόσληψης και της επιτυχούς συμμετοχής στην
Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας.
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Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος “Δια Βίου
Μάθηση” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το φυλλάδιο αυτό αντικατοπτρίζει τις απόψεις των οργανωτών του προγράμματος,
και η Ευρωπαϊκή Ένωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

http: //www.mintproject.org/

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Mint

Ομάδες - Στόχοι

Σχόλια συμμετεχόντων

Μάθημα Διαχείρισης Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε
θέση να:

Το μάθημα αυτό αφορά άτομα με ευρεία έκταση ικανοτήτων και πείρας στη
διοίκηση. Είτε ο συμμετέχων είναι νέος στον τομέα αυτό είτε πιο πεπειραμένος,
θα επωφεληθεί από την παρακολούθηση ολόκληρου του μαθήματος, από την αρχή
μέχρι το τέλος. Συγκεκριμένες ομάδες – στόχοι είναι:
• Ιδιοκτήτες, διευθυντές και υψηλόβαθμο προσωπικό μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
• Τομεακοί και Βιομηχανικοί Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι.
• Εκπαιδευτές, σχεδιαστές και διευθυντές εκπαιδευτικών και
παιδαγωγικών προγραμμάτων

•

“Είναι πολύ καινοτόμο, πραγματικά αισθανόμαστε ότι μάθαμε κάτι”

•

“Το γεγονός ότι διασκεδάζεις ενώ εκπαιδεύεσαι, πραγματικά μας
παρακινεί να μάθουμε”

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατανοούν τί κάνει τις επιχειρήσεις δημιουργικές και καινοτόμες.
Κατανοούν τη σημασία του συστηματικού προγραμματισμού της καινοτομίας.
Αναπτύσσουν μια καινοτόμα νοοτροπία και να χρησιμοποιούν εργαλεία για να
ξεκλειδώνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα πλαίσια της επιχείρησής τους.
Αντλούν και εφαρμόζουν την καλύτερη πρακτική στην Διαχείριση Καινοτομίας
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκές και τοπικές σκηνές.
Αναγνωρίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να μεγιστοποιούν την ανάπτυξη και την
αποδοτικότητα.
Προσφέρουν σε μια εταιρική κουλτούρα που συντελεί στην καινοτομία.
Κατανοούν τις συνέπειες και ευκαιρίες από την σύζευξη καινοτομίας και εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Εξηγούν το ρόλο του ηγέτη στον σχεδιασμό καινοτομίας.
Κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στο Σχεδιασμό Καινοτομίας και Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας.
Κατανοούν πώς να διαχειρίζονται, να επικοινωνούν και να ενσωματώνουν την αλλαγή
ως μια πιθανή πηγή ανάπτυξης.
Αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης καινοτομίας για προϊοντικές, διαδικαστικές και
κοινωνικές καινοτομίες.
Ενσωματώνουν όλα τα μέρη ενός σχεδίου διαχείρισης καινοτομίας.
Εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου που να διασφαλίζουν βιώσιμη
καινοτομία.

•

•

“Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για κάθε εταιρικό πρόσωπο”

“Η ευκολία της online σύνδεσης διασφαλίζει ότι θα ωθήσω τον εαυτό μου
σε μεγαλύτερο βαθμό”

Στόχοι του Mint
•

Να προσαρμόσει και να βελτιώσει το εκπαιδευτικό πακέτο διαχείρισης
καινοτομίας που δημιουργήθηκε από προηγούμενο πρόγραμμα.

•

Να ενσωματώσει συνδυασμένες εκπαιδευτικές τεχνικές μέσω της ανάπτυξης
ενός ‘online’ μαθήματος υποστηριζόμενου από ‘online’ συμβούλους.

•

Να δοκιμάσει και να προωθήσει το εκπαιδευτικό πακέτο στους ιδιοκτήτες, διευθυντές
και εκπαιδευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εργαστηρίων και συνεδρίων.

•

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ικανότητες διαχείρισης καινοτομίας.

•

Να ενθαρρύνει μια κουλτούρα καινοτομίας ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
να παραγάγει διάλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή
ή με οποιονδήποτε συνεργάτη, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
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