ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – WORKSHOP
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρακτικοί τρόποι παρακίνησης και εκπαίδευσης του προσωπικού,
ώστε να λειτουργεί καινοτόμα τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας,
όσο και σε επίπεδο δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα
και με έμφαση στην προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων
Ποιος :Εισηγήτρια Γωγώ Παπαδοπούλου www.SystemicLifeCoach.gr
Σε ποιόν απευθύνεται : Σε κάθε προϊστάμενο που ενδιαφέρεται να μάθει να σκέπτεται
αυτός και το προσωπικό του καινοτομικά, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να
δοκιμάζουν νέες οργανωσιακές μεθόδους
Σκοπός: Να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τεχνικές άσκησης των καθηκόντων τους
οδηγώντας το προσωπικό τους, να σκέφτεται και να ενεργεί καινοτομικά.
Στόχοι: Οι εκπαιδευόμενοι, ολοκληρώνοντας το σεμινάριο:
 Θα κατανοούν τις βασικές έννοιες που αφορούν στην οργανωσιακή καινοτομία
 Θα λειτουργούν ομαδικά προκειμένου να εξασφαλίζουν καινοτόμες προτάσεις και
λύσεις
 Θα είναι σε θέση να σκέπτονται καινοτομικά και να αποφασίζουν το πλέον
συμφέρον σενάριο για την επίλυση των εργασιακών τους προκλήσεων
Θεματικές ενότητες - περιεχόμενα:








Απομυθοποίηση της έννοιας «Καινοτομία»
Προϊοντική καινοτομία
Οργανωσιακή καινοτομία
Το προφίλ των ατόμων που καινοτομούν
Μέθοδοι ανάπτυξης του καινοτόμου τρόπου σκέψης και επιλογών
Ενθάρρυνση των εργαζόμενων προς την καινοτόμο σκέψη και λειτουργία
Το μέλλον της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

Τρόπος εκπαίδευσης: Ο τρόπος εκπαίδευσης ακολουθεί και εφαρμόζει τεχνικές της
«Δραματοποιημένης Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Με στόχο την αυτοπαρακίνηση των
συμμετεχόντων, ώστε να θελήσουν να εφαρμόσουν τη νέα γνώση που θα αποκομίσουν και
μετά το σεμινάριο στις συνθήκες της εργασίας τους και να μην εγκλωβιστούν στην ευκολία
της πεπατημένης οδού
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Το περιεχόμενο του εργαστηρίου θα συνδεθεί με βαθύτερες επαγγελματικές, κοινωνικές
και ανθρώπινες αξίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να διαμορφώσουν μια θετικότερη στάση για
το ρόλο τους, τόσο μέσα στο επαγγελματικό πλαίσιο, όσο και στην κοινωνία γενικότερα.
Επίσης, θα δημιουργηθούν συνθήκες προσομοίωσης και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν
βιωματικές εμπειρίες μέσα από επίλυση σεναρίων πραγματικών και υποθετικών
καταστάσεων, από παιχνίδια ρόλων και case studies, ενώ παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν
οπτικοακουστικά μέσα, χρήση video και προσωπικής βιντεοσκόπησης και αξιολόγησης κλπ.
Στόχος πάντα, να συνδυάζεται η εκπαίδευση με την «ψυχαγωγία» (εκ του αγωγή – ψυχής)
ώστε η απλή πληροφόρηση των νέων ιδεών, να εξελιχθεί από τον κάθε ένα, σε βαθύτερη
και ουσιαστικότερη γνώση...
...γιατί, κάθε τι που μαθαίνεις με την καρδιά σου,
γίνεται πραγματικά δικό σου και τότε μπορείς και θέλεις να το χρησιμοποιήσεις.
Προσφέρονται: (ηλεκτρονικά)
 Σημειώσεις
 Σχετική αρθρογραφία
 Φωτογραφικό υλικό και video από την υλοποίηση των ασκήσεων του σεμιναρίου
(αν συμφωνούν όλοι οι συμμετέχοντες και εμπλεκόμενοι)
 Βεβαίωση παρακολούθησης από τη GPSeminars (Γ. Παπαδοπούλου) και τη
Διεπιστημονική Κοινότητα Ανάπτυξης
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά και να επιδοτηθεί από τον
κωδικό ΛΑΕΚ 0,45

Γωγώ Παπαδοπούλου www.SystemicLifeCoach.gr 6936166066

