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Προσδιορισμός του προγράμματος 

Περίληψη του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ακολουθε ί  πί νακας  που παρουσι άζ ε ι  μι α επι σκόπηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Δημι ουργι κότητα και  Επι χει ρηματι κότητα» και  του ε ταί ρου που ε ί ναι  υπεύθυνος  γι α την  
ανάπτυξ η κάθε  ε νότητας . Υπάρχουν  συνολι κά 5 ε νότητε ς  και  αυτέ ς  παρουσι άζ ονται  με  τη 
σε ι ρά που προτε ί νουμε  σε  αυτό το στάδι ο της  έρευνας . 
 

Αριθμός Τίτλος ενότητας CENFIM CFPIMM UNIFI UTBV 

1 Δημιουργικότητα και Δημιουργική Σκέψη     X 

2 Δημιουργικότητα και Καινοτομία    X  

3 Κίνητρο και Δημιουργικότητα X X X X 

4 Βιώσιμη Δημιουργικότητα  X    

5 Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα   X   

 

Κύριος Στόχος 

Ο κύρι ος  στόχος  του έργου FACET ε ί ναι  η ανάπτυξη νέων και  και νοτόμων μεθόδων γι α την 
περαι τέρω ενί σχυση της  δημι ουργι κότητας  και  της  επι χει ρηματι κότητας  στα προγράμματα 
επαγγελματι κής  εκπαί δευσης  και  κατάρτι σης  στον τομέα του επίπλου τόσο γι α νέους όσο και για 
έμπειρους επαγγελματίες λαμβάνοντας  υπόψη την  ε κμάθηση με  βάση την  εργασί α.  
 
Το έργο ε ί ναι  και νοτόμο , δι ότι  αναπτύσσε ι  νέα ανοι χτά και  και νοτόμα εργαλε ί α γι α την  
ηλεκτρονι κή μάθηση: 
• Ένα δι αδι κτυακό μάθημα. 
• Ένα εργαλεί ο μάθησης  βασι σμέ νο στην  εργασί α που θα μπορε ί  να αναγνωρί ζ ε ι  τι ς  
δε ξ ι ότητε ς  των  χρηστών . 

Λέξεις Κλειδιά 

Η και νοτομί α απαι τε ί  ι κανότητε ς  πρωτοβουλ ί ας  και  επι χε ι ρηματι κότητας , οι  οποί ε ς  
αναφέρονται  στην  ι κανότητα μετατροπής  των ι δεών σε  δράση. Περι λαμβάνε ι  τη 
δημι ουργι κότητα και  την  και νοτομί α, καθώς  και  την  ι κανότητα σχεδι ασμού και  δι αχεί ρι σης  
σχεδί ων γι α την επί τευξη στόχων. Οι  ε ται ρε ί ε ς  επί πλων  πρέπε ι  να ε ί ναι  πι ο δημι ουργι κέ ς  
και  καινοτόμες, όχι  μόνο να ξ ε κι νούν  νέ ε ς  επι χε ι ρήσε ι ς , αλλά να ε ί ναι  σε  θέση να εμπορευθούν 
νέα πολύτι μα προϊ όντα και  υπηρεσί ες . 
 

Κύρια Αποτελέσματα 

 Αυξημένη και νοτομί α στη βι ομηχανί α επί πλων και  βελτι ωμένο επί πεδο δεξ ι οτήτων 
που ευνοούν την και νοτομί α και  την απασχολησι μότητα στον τομέα σε  τοπι κό , 
περι φερε ι ακό και  εθνι κό επί πεδο . 

 Ενί σχυση της  δημι ουργι κότητας  και  των επι χει ρηματι κών δεξ ι οτήτων των 
επαγγελματι ών των εται ρει ών επί πλων, με  αποτέ λεσμα τα νέα προϊ όντα να 
συμβαδί ζ ουν  με  τη με ταβαλλόμε νη δομή του πληθυσμού, τον  τρόπο ζ ωής  και  τι ς  
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τάσε ι ς , καθώς  και  με  τα νέα επι χει ρηματι κά μοντέλα και  τη σχέση προμηθευτή-
καταναλωτή . 

 
Το αποτέ λεσμα θα ε ί ναι  ένας  κατάλογος  των επαγγελμάτων / πιστοποιήσεων στα οποί α θα 
μπορούσε να ενσωματωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ που σχε τί ζ ονται  άμεσα ή 
έμμεσα με  τη δημι ουργι κότητα και  την  επι χε ι ρηματι κότητα στον  τομέα των επίπλων είναι: 
 
• ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
• ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3122 
• ΣΧΕΔΙ ΑΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3432 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Το μάθημα στοχεύε ι  στη βελτί ωση της  ι κανότητας  δημι ουργί ας  νέων  και  καλύτερων  ι δεών  και  
στη με τατροπή των  ι δεών  σε  δράση γι α τη δημι ουργί α νέων  πραγματι κών  και  πολύτι μων  
προϊ όντων  / υπηρεσι ών  / επι χε ι ρηματι κών  μοντέ λων . 

Στόχοι του μαθήματος «Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα»  

 Ανάπτυξ η τε χνι κών  γι α τη δημι ουργι κότητα  
 Εφαρμογή νέων  δημι ουργι κών  μεθόδων  γι α την  ε νί σχυση της  και νοτομί ας  
 Προώθηση της  δημι ουργι κότητας  και  της  και νοτομί ας  σε  όλε ς  τι ς  δραστηρι ότητε ς  
 Ανάπτυξ η βι ώσι μης  δημι ουργι κής  σκέψης   
 Ανάπτυξ η δε ξ ι οτήτων  γι α την  επι χε ι ρηματι κότητα  
 Εντοπι σμός  επι χε ι ρηματι κών  ευκαι ρι ών   
 Ανάπτυξ η στρατηγι κής  σκέψης   
 Δι αχε ί ρι ση έργων  και  επι χε ι ρηματι κών μοντέ λων 
 Εφαρμογή των  αρχών  του δημι ουργι κού μάρκετι νγκ  
 Αναζήτηση νέων  αγορών   
 Ανάπτυξ η αυτο-οργάνωσης  και  συνεργασί ας   
 Προώθηση της  δι επι στημονι κής  συνεργασί ας   
 Μάθηση με  δι αδραστι κό , ευέ λι κτο και  δυναμι κό τρόπο  

 

Αποκτηθείσες δεξιότητες  

Οι  μαθητέ ς  που παρακολουθούν  το μάθημα προέρχονται από διεπιστημονικές τάξεις, με πολλά 
προτεινόμενα μαθήματα. Γι α το λόγο αυτό , οι  μαθητέ ς  μπορούν  να ακολουθήσουν  μαθήματα από 
«δημι ουργι κούς » τομε ί ς  όπως  Αρχι τεκτονι κή , Σχεδί αση και  Μηχανι κή, αλλά και  από 
«δι οι κητι κούς » τομε ί ς  όπως  η Μηχανι κή και  η Δι οί κηση. 
 
Οι  κύρι ε ς  δεξ ι ότητες  που αναπτύσσονται κατά τη δι άρκε ι α του μαθήματος  ε ί ναι  οι  ε ξ ής : 
• Δημι ουργι κή σκέψη και  και νοτομί α 
• Επι χε ι ρηματι κέ ς  δε ξ ι ότητε ς  
 
Οι  ε ι δι κέ ς  δε ξ ι ότητε ς  περι γράφονται  λεπτομερώς  σε κάθε  ε νότητα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ I. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

I. 1.  Στόχος της ενότητας 

Στόχος  της  ε νότητας  ε ί ναι  η ε νί σχυση και  ανάπτυξ η της  δημι ουργι κής  σκέψης  και  η 
παρουσί αση και  συζ ήτηση των  πολλαπλών  όψεων  της  δημι ουργι κότητας . Η έ ννοι α της  
δημι ουργι κότητας  θα προσεγγι στε ί  σε  δι άφορα πλαί σι α και  σενάρι α. 

I. 2.  Λέξει ς  κλει δι ά 

Δημιουργικότητα, δημιουργική σκέψη, σχεδιασμός, ιδέες, όραμα, αξία  
 

I. 3. Σχέδιο Μάθησης 

Φόρτος εργασίας - 5 ώρες. 
 

Δι άρκει α Θέματα Περι γραφή Υλι κό 

1 ώρα 
Κεφάλαι ο  1: 
Δημι ουργι κέ ς  
δι αδι κασί ε ς  

Στοι χε ί α δημι ουργι κότητας . 
Μι α επι σκόπηση των  δι αδι κασι ών  
που χρησι μοποι ούν  τη 
δημι ουργι κότητα: σκέψη, 
σχεδι ασμός , κατασκευή , δι αχε ί ρι ση . 

 Εγχε ι ρί δι ο 
 Παρουσίαση 

Power Point 
 Συμπληρωματι κό 

υλι κό 
 Βί ντεο/ 

infographic 
 Ασκήσε ι ς  

1 ώρα 
Κεφάλαι ο 2: 
Εργαλε ί α 
δημι ουργι κότητας  

Μι α επι σκόπηση γε νι κών , 
συμβολι κών  και  ε ι δι κών  (έπι πλα) 
εργαλε ί ων  δημι ουργι κότητας  με  
αντί κτυπο σε  στοχευμένα προϊ όντα 

1 ώρα 
Κεφάλαι ο 3: 
Τύποι 
δημιουργικότητας  

Συζ ήτηση γι α επαναστατι κέ ς , 
επι στημονι κέ ς , αντανακλαστι κέ ς  
τύπους δημιουργικότητας 

1.5 ώρες  

Κεφάλαι ο  4: 
Τεχνικές 
δημιουργικότητας στο 
σχεδιασμό επίπλου  

Μέθοδοι  και  τε χνι κέ ς  
δημι ουργι κότητας . Συζ ήτηση και  
εφαρμογή δι αφόρων  μεθόδων : 
Scamper, χαρτογράφηση μυαλού, 
brainstorming, δημι ουργί α 
storyboards, παι χνί δι  ρόλων , λί στα 
χαρακτηρι στι κών , οπτι κέ ς  
υποδε ί ξ ε ι ς , μορφολογι κή ανάλυση. 
 

30 λεπτά 

Τελι κή 
αξ ι ολόγηση: 
Αυτοαξ ι ολόγηση 
αναστοχασμός και 
αξιολόγηση  

Ολοκλήρωση ερωτηματολογί ου 
πολλαπλών  επι λογών  γι α την  
κατανόηση της  ε νότητας  και  της  
μάθησης  

 Online αξιολόγηση 
 Αυτοαξ ι ολόγηση  
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I. 4. Μαθησι ακά αποτελέσματα 

Γνώσε ι ς  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την ανάπτυξη δημιουργικών και ουσιαστικών ιδεών και δεξιοτήτων  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές δημιουργίας  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την  τόνωση της  ε λεύθερης  δημι ουργι κότητας  

 
Δεξιότητες 

 Ι κανότητα αναζ ήτησης  νέων  λύσεων  που βελτι ώνουν  τη δι αδι κασί α κατασκευής  
επί πλων  

 Ικανότητα χρήσης  τε χνι κών  και  εργαλε ί ων  γι α τη δημι ουργι κότητα 
 Ικανότητα δημιουργίας (μόνος  ή με  άλλα άτομα) προϊ όντων ή υπηρεσι ών που να επι λύουν  τα 

δι κά τους  προβλήματα και  ανάγκε ς  
 Φαντασία και δημιουργικότητα 
 Ι κανότητα δημι ουργί ας  και  ανάπτυξ ης  νέων  προϊ όντων  
 Ι κανότητα να δούμε  τη δημι ουργι κή δι αδι κασί α από την  άποψη της  δυνατότητας  

εφαρμογής  του τε λι κού προϊ όντος  
 Ικανότητα σκέψης  έ ξ ω από το κουτί  
 Ικανότητα ανάπτυξ ης  ι δεών  

 
Στάση 

 Δημιουργικός, με αναλυτική σκέψη και φαντασία  
 Άτομο που παίρνει πρωτοβουλίες 
 Περίεργος και ανοιχτός 

 
Λίστα επαγγελμάτων/πιστοποιήσεων στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η ενότητα  

 ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3122 
 ΣΧΕΔΙ ΑΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3432 
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ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

II. 1.  Στόχος  της  Ενότητας  

Αφού συζ ητήσαμε  στην  ε νότητα Ι  τα πολλαπλά σθένη και  τα στρώματα της  δημι ουργι κότητας , 
η δεύτερη ε νότητα επι κε ντρώνεται  στη δημι ουργι κότητα και  την  και νοτομί α. Η και νοτομί α 
συνδέ ε ται  στενά με  τη δημι ουργι κότητα, μι α ι σχυρή συνέργε ι α με ταξ ύ των  δύο ε ννοι ών  ε ί ναι  
προφανής . Η ε νότητα αποσκοπε ί  στην  ανάπτυξ η δημιουργικών και καινοτόμων μεθόδων . 
 

II. 2.  Λέξει ς  κλει δι ά 

Καινοτομία, δημιουργικότητα, ανάπτυξη ιδεών, σχεδιαστική αξία, πρόκληση, συγκέντρωση  
 

II. 3. Σχέδι ο Μαθήματος  

Φόρτος  εργασί ας  - 5 hours. 
 

Δι άρκει α Θέματα Περι γραφή Υλι κό 

30 λεπτά 
Κεφάλαι ο 1: 
Δημιουργικότητα και 
ανταγωνιστικότητα 

Ει σαγωγή στο πώς  η 
δημι ουργι κότητα μπορε ί  να 
ε νι σχύσε ι  την  ανταγωνι στι κότητα 
μέσω και νοτόμων  προσεγγί σεων  
σχεδι ασμού 

 Εγχε ι ρί δι ο 
 Παρουσίαση Power 

Point 
 Συμπληρωματι κό 

υλι κό 
 Βίντεο/ 

Infographics 
 Ασκήσεις 

1 ώρα.  

Κεφάλαι ο 2: 
Μέθοδοι και 
εργαλεία 
δημιουργικότητας 

Κατανόηση των  δημι ουργι κών  
εφαρμογών  των  μεθόδων  σχεδι ασμού 
με  τη δοκι μή της  σχέσης  με  
και νοτόμο υλι κό και  δι αδι κασί ε ς  

1 ώρα 

Κεφάλαι ο  3: 
Δημιουργικότητα και 
Καινοτόμος 
σχεδιασμός  

Ορι σμός  του "σχεδι ασμού" και  
ανάλυση της  ι σχυρής  σχέσης  του με  
την  και νοτομί α, σχεδιασμός για την 
καινοτομία: καλές πρακτικές 

1 ώρα 

Κεφάλαι ο  4: 
Διαχείριση της 
δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας  

Εφαρμογή συγκεκρι μέ νων  
δημι ουργι κών  εργαλε ί ων  και  
και νοτόμων  γνώσεων  μέσω άμεσης  
εφαρμογής  έργου – μάθηση μέσω 
εργασίας 

1 ώρα 

Κεφάλαι ο  5:  
Σχεδιασμός 
επικοινωνίας και 
καινοτομία στο 
Branding 

Σχεδι αστι κά εργαλε ί α και  μέθοδοι  
επι κοι νωνί ας  της εικαστικής ταυτότητας 
και του branding 

30 λεπτά  Τελι κή 
αξ ι ολόγηση 

Ολοκλήρωση του ερωτηματολογί ου 
πολλαπλών  επι λογών  γι α την  
κατανόηση της  ε νότητας . 

 Online 
Αυτοαξ ι ολόγηση   

 Αυτοαξ ι ολόγηση  
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II. 4. Μαθησι ακά αποτελέσματα 

 Γνώσε ι ς  για τις αρχές της καινοτόμου διοίκησης 
 Γνώσε ι ς  σχετικά με τη δημιουργικότητα χρησι μοποι ώντας  ε ξ ε ι δι κευμέ νο λογι σμι κό , 

λαμβάνοντας  υπόψη τους  κανόνε ς  της  αι σθητι κής  και  της  εργονομί ας  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με καινοτόμα υλικά που χρησι μοποι ούνται  στον  σχεδι ασμό επί πλων  και  

γνώσεις σχετικά με τις νέες τάσε ι ς  
 Μελέτη νέων  προϊ όντων  και  εποι κοδομητι κών  συστημάτων  στην  αγορά 
 Χρήση συγκεκρι μέ νων  μεθόδων  μάρκετι νγκ γι α την  ανάπτυξ η κερδοφόρων  έργων   
 Απόκτηση γνώσης  μέσω παραδε ι γμάτων  υφι στάμε νων  εφευρέσεων  στον  τομέα των  

επί πλων   
 
Δε ξ ι ότητε ς  

 Εντοπι σμός  ευκαι ρι ών   
 Ικανότητα ανάπτυξ ης  ι δεών  
 Ι κανότητα δημι ουργί ας  και  ανάπτυξ ης  νέων  προϊ όντων   
 Ι κανότητα να δει τη δημι ουργι κή δι αδι κασί α από την  άποψη της  δυνατότητας  

εφαρμογής  του τε λι κού προϊ όντος   
 Ικανότητα πρωτότυπης και δημιουργικής σκέψης 
 Σύνδεση των  γνώσεων  σχεδι ασμού με  τι ς  κλασσι κέ ς  και  ψηφι ακέ ς  τε χνι κέ ς  

δημι ουργι κότητας  
 Μπορε ί  να περι γράψε ι  δι αφορετι κά επί πεδα και νοτομί ας  και  τον  ρόλο τους  σε  

δραστηρι ότητε ς  δημι ουργί ας  αξ ί ας   
 Ικανότητα να καινοτομεί  
 Ι κανότητα εφαρμογής  νέων  υλι κών  και  τε χνολογι ών  σε  προϊ όντα επί πλων  

 
Στάση 

 Συνδέ ε ται  με  τι ς  απαι τήσε ι ς  και  τα πρακτι κά αι τήματα των  πε λατών  
 Παραμέ νε ι  σε  επαφή με  παγκόσμι α νέα σχε τι κά με  και νοτόμα υλι κά και  τε χνολογί ε ς  
 Περί ε ργος  και  ανοι χτός   

 
Λίστα επαγγελμάτων/πιστοποιήσεων στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η ενότητα  

 ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3122 
 ΣΧΕΔΙ ΑΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3432 
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ΕΝΟΤΗΤΑ III. ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

III. 1.  Στόχος  της  Ενότητας  

Αυτή η ε νότητα αποσκοπε ί  στην  δι ε ρεύνηση των  κι νήτρων  και της  σχέσης  τους με  την 
αυτοπεποίθηση, την παραγωγικότητα και την στοχοθέτηση. Θα δι ε ρευνήσε ι  τι ς  κι νητήρι ε ς  θεωρί ε ς  και  
θα χρησι μοποι ήσε ι  μι α σε ι ρά πόρων , όπως  κε ί με νο , παρουσι άσε ι ς  στο PowerPoint, βί ντεο , 
κουί ζ  και  πρόσθετους  υποστηρι κτι κούς  πόρους , με  στόχο την  ε νί σχυση της  
δημι ουργι κότητας . Η ε νότητα θα ε νθαρρύνε ι  τους  ε κπαι δευόμε νους  να θέσουν  τους  δι κούς  
τους  στόχους . 
 

III. 2.  Λέξει ς  κλει δι ά 

Κίνητρο, στόχοι, δημιουργικό υλικό, ανάπτυξη, σχέδιο δράσης  
 

III. 3. Σχέδι ο Μαθήματος  

Φόρτος  εργασί ας  - 5 ώρες. 

Δι άρκει α Θέματα Περι γραφή Υλι κό 

30 λεπτά Εισαγωγή στην 
Ενότητα 3 
 

Τι  ε ί ναι  το κί νητρο ; 
Τι  ε ί ναι  η αποθάρρυνση; Τα σημάδι α που 
ψάχνε ι ς  

 Εγχειρίδιο 
 Παρουσίαση 

Power Point 
 Πρόσθετο υλικό 
 Βίντεο / 

Infographic 
 Ασκήσεις 

1 ώρα Κεφάλαιο 1:  
To κίνητρο για 
δημιουργικότητα  

Εξ ερευνώντας  τα επαγγελματι κά 
εμπόδι α και  στη συνέχε ι α τη σημασί α 
της  εμπι στοσύνης  και  της  βεβαι ότητας . 
Εξ ερευνήστε  συμβουλέ ς , τε χνάσματα και  
ι δέ ε ς  γι α το πώς  μπορούμε  να 
ξ επεράσουμε  τα εμπόδι α και  πώς  οι  
προηγούμε νε ς  θετι κέ ς  εμπε ι ρί ε ς  
μπορούν  να αποτε λέσουν  σημε ί ο 
εκκί νησης . 

1 ώρα Κεφάλαι ο 2:   
Ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας 
– ενθαρρύνετε τον 
εαυτό σας  

Εξελιχθείτε. 
Εξ ερευνήστε  τρόπους  να εξελιχθείτε 
επαγγελματι κά και  να βελτι ώσετε  τη 
δημι ουργι κή σας  σκέψη 

1 ώρα Κεφάλαι ο 3:  
Δημιουργικό 
κίνητρο – εξωγενές 
και ενδογενές   

Δι αφορέ ς  με ταξ ύ ε νδογε νών  και  
ε ξ ωγενών  κι νήτρων  

1 ώρα Κεφάλαι ο 4: 
Στοχοθεσία και 
CREATIVE στόχοι 
 

Γι ατί  ε ί ναι  σημαντι κό να θέτουμε  
στόχους  και  να έ χουμε  έ να σχέδι ο 
δράσης ; Σημασί α των  στόχων  CREATIVE 
(Ει δι κοί , με τρήσι μοι , ρεαλι στι κοί , 
επι τε ύξ ι μοι  και  χρονι κά 
περι ορι σμέ νοι ) 

30 λεπτά Άσκηση:  
Αυτοαξιολόγηση 
και αξιολόγηση  

Ολοκλήρωση του ερωτηματολογί ου 
πολλαπλών  επι λογών  γι α την  κατανόηση 
της  ε νότητας . 
 

 Online 
αξιολόγηση  

 Αυτοαξ ι ολόγηση  
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III. 4. Μαθησι ακά αποτελέσματα 

Γνώσε ι ς  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την  υπέρβαση των  φραγμών  μέσω της  δημι ουργι κότητας 
 Γνώσεις σχετικά με την ε νί σχυση του δημι ουργι κού κι νήτρου 
 Γνώσεις σχε τι κά με  τον  καθορι σμό στόχων  και  τον  καθορι σμό ε νός  σχεδί ου δράσης  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με τη βελτί ωση της  δημι ουργι κής  σκέψης  
 Γνώσε ι ς  σχε τι κά με  τους τρόπους  επαγγελματι κής  ανάπτυξ ης  

 
Δε ξ ι ότητε ς  

 Δεξιότητα αυτο-οργάνωσης  και  κι νητοποί ησης  
 Μπορε ί  να με ταφράσε ι  τι ς  ανάγκε ς , τι ς  επι θυμί ε ς , τα ε νδι αφέροντα και  τι ς  

φι λοδοξ ί ε ς  σε  δημι ουργι κούς  στόχους   
 Δυνατότητα υλοποί ησης  ι δεών  
 Μπορεί να σπάσει τα καλούπια 
 Μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατηγικές ώστε να παραμείνει συγκεντρωμένος στη δημιουργία αξίας 

 
Στάση 

 Αυτο-οργάνωση και  ι κανότητα ενθάρρυνσης 
 Ενσυναίσθηση και  αυτοπεποίθηση 
 Πνεύμα πρωτοβουλί ας  

 
Λίστα επαγγελμάτων/πιστοποιήσεων στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η ενότητα  

 ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

IV. 1.  Στόχος  της  Ενότητας  

Να παρέχε ι  στον  φοι τητή μι α βασι κή γνώση των  βι ώσι μων  έργων  που χρησι μοποι ούν  κριτική και  
βι ώσι μη δημι ουργι κή σκέψη: αποδοτικότητα σε ενέργεια, απόβλητα και υλικά, σχεδι ασμό και  κυκλι κή 
οι κονομί α. 

IV. 2.  Λέξει ς  κλει δι ά 

Περι βάλλον , περι βαλλοντι κή ευαι σθητοποί ηση και  σεβασμός , κυκλι κή οι κονομί α, βι ώσι μος  
σχεδι ασμός , αποτε λεσματι κή δι αχε ί ρι ση των  πόρων , ανάλυση του κύκλου ζ ωής  (LCA - Life Cycle 
assessment) 
  

IV. 3. Σχέδι ο Μαθήματος  

Φόρτος  εργασί ας  - 5 ώρες. 
 

Δι άρκει α Θέματα Περι γραφή Υλι κό 

1 ώρα Κεφάλαι ο 1: 
Βιώσιμη σκέψη, 
κυκλική οικονομία, 
αποτύπωμα 
άνθρακα, ανάλυση 
του κύκλου ζ ωής  
(LCA) 

Ει δι κή προσέγγι ση γι α σύγχρονα 
έπι πλα και  σχεδι ασμό προϊ όντων , 
μι α πι ο περι βαλλοντι κά υπεύθυνη 
μέθοδος  δημι ουργί ας  αντι κε ι μέ νων . 
Έννοι ε ς  της  κυκλι κής  οι κονομί ας , 
της  ανάλυσης  κύκλου ζ ωής  (LCA) και  
του αποτυπώματος  άνθρακα 

 Εγχειρίδιο 
 Παρουσίαση 

Power Point 
 Πρόσθετο υλικό 
 Βίντεο / 

Infographic 
 Ασκήσεις 

1 ώρα Κεφάλαι ο 2: 
Βιώσιμος 
σχεδιασμός και 
κατασκευή  

Βιωσιμότητα, περι βαλλοντι κά φι λι κός 
σχεδι ασμός, ανάλυση φυσι κών  υλι κών  
κατασκευής , σύγχρονε ς  εφαρμογέ ς  
και  λύσε ι ς  

1 ώρα Κεφάλαι ο 3:  
Οικολογικά έπιπλα 
και σχεδιασμός 
προϊόντων 

Έννοι α των  οι κολογι κών  επί πλων , 
πώς  μπορε ί  να με τρηθε ί  και  να 
περι γραφε ί  αυτή η έ ννοι α 

1 ώρα Κεφάλαι ο 4:  
Σχεδι ασμός  
υγι ε ι νών  και  
παραγωγι κών  
εσωτερι κών  
χώρων  γι α εργασία 
και  να διαμονή 

Έννοι α των  υγι ε ι νών  και  
παραγωγι κών  χώρων  σχεδι ασμού, πώς  
μπορε ί  να με τρηθε ί  και  να 
περι γραφε ί  αυτή η έ ννοι α 

30 λεπτά Κεφάλαι ο 5:  
Αποτε λεσματι κή 
δι αχε ί ρι ση 
ε νέργε ι ας , νερού 
και  υλι κών  

Δι αχε ί ρι ση με  βάση την  ε νεργε ι ακή 
απόδοση, τη με ί ωση της  κατανάλωσης  
νερού και  την  ε λαχι στοποί ηση των  
υλι κών  

30 λεπτά Τελι κή 
αξ ι ολόγηση:  
Στοχασμός και 
αξιολόγηση 

Ολοκλήρωση του ερωτηματολογί ου 
πολλαπλών  επι λογών  γι α την  
κατανόηση της  ε νότητας  και  της  
μάθησης  

 Online 
αξιολόγηση 

 Αυτοαξ ι ολόγηση  

 



O1.     
Πρόγραμμα μαθήματων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργικότητα και την Επιχειρηματικότητα» 15 

 

IV. 4. Μαθησι ακά αποτελέσματα 

Γνώσε ι ς  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την  ανάπτυξ η ι δεών  με  βι ώσι μα υλι κά 
 Γνώσε ι ς  σχε τι κά με  τι ς  φι λι κέ ς  προς  το περι βάλλον  δυνατότητε ς  γι α την  υλοποί ηση 

βι ώσι μων  υλι κών  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με τη δι αχε ί ρι ση του προϊ όντος  καθ 'όλη τη δι άρκε ι α του κύκλου ζ ωής  

του. 
 
Δε ξ ι ότητε ς  

 Μπορεί να σκέφτεται με  βι ώσι μο τρόπο και  να αντιλαμβάνεται τι ς  επι πτώσε ι ς  στο 
περι βάλλον  

 Μπορε ί  να αναπτύξ ε ι  έ ναν  συνε ι δητό σχεδι ασμό που έ χε ι  επί γνωση των  
περι βαλλοντι κών  επι πτώσεων  και  μπορε ί  να δημι ουργήσε ι  έ να σχέδι ο που βασί ζ ε ται  
στην  ορθολογι κή χρήση και  αποδοτι κότητα των  πρώτων  υλών , του νερού και  της  
ε νέργε ι ας  

 Εί ναι  σε  θέση να εφαρμόσε ι  τα θεμε λι ώδη στοι χε ί α της  βι ώσι μης  δι αχε ί ρι σης  σε  
σχέδι α σχεδι ασμού, παραγωγής  και  κατασκευών   

 Ανάπτυξ η και  δι αχε ί ρι ση βι ώσι μων  επι χε ι ρήσεων  
 
Στάση 

 Μπορε ί  να αναπτύξ ε ι  βι ώσι μη και  ηθι κή σκέψη  
 Γνωρίζει τις βι ώσι με ς  τάσε ι ς  της  αγοράς   
 Είναι περίεργος, ανοιχτός και ενδιαφέρεται για την έρευνα  

 
Λίστα επαγγελμάτων/πιστοποιήσεων στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η ενότητα  

 ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3122 
 ΣΧΕΔΙ ΑΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3432 
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ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

V. 1.  Στόχος  της  Ενότητας  

Η ε νότητα αυτή ε ι σάγε ι  τι ς  βασι κέ ς  έ ννοι ε ς  της  στρατηγι κής  δι αχε ί ρι σης , δί νοντας  έμφαση 
στα κύρι α προσωπι κά χαρακτηρι στι κά που μπορε ί  να ε ί ναι  χρήσι μα σε  μι α ηγε τι κή θέση. 
Εξ ε τάζ ε ι  επί σης  ορι σμέ να στοι χε ί α σχε τι κά με  τι ς  δε ξ ι ότητε ς  και  τι ς  πρακτι κέ ς  που 
σχε τί ζ ονται  με  τη δι αχε ί ρι ση του χρόνου. 
 

V. 2.  Λέξει ς  κλει δι ά:  

Επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, ηγετική ικανότητα, διαχείριση χρόνου, διαχείριση ρίσκου, επωνυμία  
 

V. 3. Σχέδι ο Μαθήματος  

Φόρτος  εργασί ας  - 6 ώρες. 

Δι άρκει α Θέματα Περι γραφή Υλι κό 

30 λεπτά Κεφάλαι ο 1:  
Έννοι ε ς  του 
επι χε ι ρηματί α και  
της  
επι χε ι ρηματι κότητας  
σε  βι ομηχανι κό 
πλαί σι ο 

Σύντομη ε ι σαγωγή στην  ε νότητα. 
Οι  έ ννοι ε ς  του "επι χε ι ρηματί α" 
και  της "επιχειρηματικότητας". 
Δι αφορέ ς  με ταξ ύ ε νός  
επι χε ι ρηματί α και  ε νός  διευθυντή. 
 

 Εγχειρίδιο 
 Παρουσίαση 

Power Point 
 Πρόσθετο υλικό 
 Βίντεο / 

Infographics 
 Ασκήσεις 

30 λεπτά 

Κεφάλαι ο 2: 
Επιχειρηματικότητα και 
δημιουργικότητα για 
ανταγωνιστικότητα  

Μι α επι σκόπηση των  
ανταγωνι στι κών  προτεραι οτήτων  
στι ς  βι ομηχανι κέ ς  επι χε ι ρήσε ι ς  
και  ο ρόλος  της  δημι ουργι κότητας  
και  της  επι χε ι ρηματι κότητας  στη 
δι αδι κασί α αυτή. 
Δημι ουργι κότητα και  
επι χε ι ρηματι κότητα ως  εργαλε ί α 
ανταγωνι στι κότητας . 

1 ώρα 30 
λεπτά 

Κεφάλαι ο 3:  
Στρατηγικό μάνατζμεντ, 
ηγετικές ικανότητες και η 
επωνυμία 

Επι σκόπηση της  
"επι χε ι ρηματι κής  στρατηγι κής ". Η 
σχέση της  στρατηγι κής  με  την  
ηγεσί α και  την  ι σχύ της  
επωνυμί ας . 

1 ώρα 30 
λεπτά 

Κεφάλαι ο 4:  
Στρατηγική καινοτομία και 
επιχειρηματικά μοντέλα  

Μι α επι σκόπηση των  νέων  
καταναλωτι κών  τάσεων . 
Συζ ήτηση σχε τι κά με  τι ς  
προκλήσε ι ς  γι α την  και νοτομί α. 
Προσδι ορι σμός  ορι σμέ νων  μορφών  
και νοτομί ας  σε  βι ομηχανι κό 
πλαί σι ο . 
Αναμε νόμε να αποτε λέσματα των  
δι αδι κασι ών  και νοτομί ας . 
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1 ώρα 30 
λεπτά Κεφάλαι ο 5:  

Δημι ουργι κότητα και  
επι χε ι ρηματι κότητα 
σε  βι ομηχανι κέ ς  
επι χε ι ρήσε ι ς  - η 
περί πτωση της  
βι ομηχανί ας  επί πλων  

Δημι ουργι κότητα και  
επι χε ι ρηματι κότητα ως  εργαλε ί α 
γι α την  εργασί α, την  και νοτομί α 
και  την  ανταγωνι στι κότητα στι ς  
επι χε ι ρήσε ι ς  της  βι ομηχανί ας  
επί πλων . 
Βι ομηχανί α επί πλων  – μελέτη 
περι πτώσεων . 

30 λεπτά 
Τελι κή αξ ι ολόγηση:  
self -reflection and 
evaluation 

Ολοκλήρωση του ερωτηματολογί ου 
πολλαπλών  επι λογών  γι α την  
κατανόηση της  ε νότητας  και  του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 Online 
αξιολόγηση 

 Αυτοαξ ι ολόγηση  

V. 4. Μαθησι ακά αποτελέσματα 

Γνώσε ι ς  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με τις αρχές της κριτικής και στρατηγικής σκέψης  
 Γνώσε ι ς  σχε τι κά με  τι ς  έ ννοι ε ς  του επι χε ι ρηματί α και  της  επι χε ι ρηματι κότητας   
 Γνώσε ι ς  σχε τι κά με  τη δι αμόρφωση, την  εφαρμογή και  τον  έ λε γχο της  

επι χε ι ρηματι κής  στρατηγι κής   
 Γνώσε ι ς  σχε τι κά με  τι ς  κατάλληλε ς  τε χνι κέ ς  και  δι αδι κασί ε ς  αξ ι ολόγησης  

ανθρώπι νου δυναμι κού, επι κοι νωνί ας  και  ομαδι κής  εργασί ας  
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την  κατάρτι ση του προσωπι κού σε  όλε ς  τι ς  πτυχέ ς  που σχε τί ζ ονται  

με  τη δημι ουργι κότητα 
 Γνώσεις σχετικά με παραδείγματα δημιουργικής ομάδας που εργάζεται σε επιτυχημένες εταιρείες 
 Γνώσε ι ς  σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου 

 
Δε ξ ι ότητε ς  

 Δυνατότητα να σκέφτεται κρι τ ι κά και  στρατηγι κά 
 Μπορε ί  να περι γράψε ι  τα χαρακτηρι στι κά του επι χε ι ρηματί α και  της  

επι χε ι ρηματι κής  δραστηρι ότητας  
 Δυνατότητα να συλλάβε ι  και  να εφαρμόσε ι  επι τυχημέ νε ς  επι χε ι ρηματι κέ ς  

στρατηγι κέ ς  
 Δυνατότητα να δουλέψει σε ομάδες  
 Προσδι ορί ζ ε ι  ευκαι ρί ε ς  γι α συνεχή ανάπτυξ η και  αποτε λεσματι κή χρήση των  

πληροφορι ακών  πηγών  και  της  υποβοηθούμε νης  κατάρτι σης   
 Μπορε ί  να συγκρίνει τι ς  δραστηρι ότητε ς  που δημι ουργούν  αξ ί α με  βάση την  εκτί μηση 

των  κι νδύνων   
 
Στάση 

 Ασκε ί  κρι τ ι κή σκέψη και  στρατηγι κό όραμα  
 Μπορεί να επικοινωνήσει αποτε λεσματι κά 
 Μπορε ί  να συνεργαστε ί  με  άλλους   
 Διαθέτει ενσυναίσθηση και αυτοπεποίθηση  
 Χαρακτηρίζετε από πνεύμα πρωτοβουλί ας  και  ι κανότητα συνεργασί ας  

 
Λίστα επαγγελμάτων/πιστοποιήσεων στα οποία μπορεί να ενσωματωθεί αυτή η ενότητα  

 ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1223 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 1321 
 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3122 
 ΣΧΕΔΙ ΑΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΕΣ Κωδι κός  ISCO-08: 3432 
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