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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Θέμα: Δημιουργικότητα   

Σχέδιο μαθήματος 6 – Εργαλεία για δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους μαθητές 
κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
αποκτήσουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

 Υπολογιστής 

 Powerpoint παρουσίαση 
 

Εργαλεία/ Υλικό 

 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 

 Φυλλάδιο 3 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στο θέμα και ορισμοί (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 

 
1.1  Τι τύποι εργαλείων υπάρχουν που βοηθούν στο να βρούμε 
δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες 
 

2.  Άσκηση 2: Ομαδική εργασία (30 λεπτά) (Φυλλάδια 2 και 
3)   

 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 2 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

2.1 Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και διανέμετε αρκετές 
μελέτες περιπτώσεων για να διαβάσουν διαφορετικά σενάρια που 
δείχνουν δημιουργικότητα 
 
2.2 Συζητήστε με την ομάδα τα αποτελέσματα 
 
2.3 Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και διανέμετε ένα 
παιχνίδι ρόλων στο οποίο μπορούν να σκεφτούν 3 δημιουργικές και 
καινοτόμες ιδέες και να ακολουθήσουν την πορεία τους.   
 
2.4 Συζητήστε με την ομάδα τα αποτελέσματα 

  
3. Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εργαλεία για δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες 

 

 

 

1) Rcamper: ένα εργαλείο για δημιουργικές ιδέες 

 

Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εκδοχές ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή 

ακόμα και να σκεφτείτε μια εντελώς διαφορετική ιδέα, η οποία μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση του 

έργου. Χρησιμοποιείται πολύ για συναντήσεις όπου γίνονται καταιγισμοί ιδεών για δημιουργία και 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

S – Replace- Αντικαταστήστε: Πώς μπορούν να υπάρξουν νέες έννοιες, προσεγγίσεις, διαδικασίες, 

απόψεις, στοιχεία, χαρακτηριστικά, κανόνες; 

C – Combine- Συνδυάστε: Πώς να να συνδυάσετε μονάδες, εφέ, πόρους ή ιδέες; Πώς να συγκεντρώσετε 

διαφορετικά προϊόντα, τεχνολογίες ή / και πόρους για να δημιουργήσετε κάτι νέο ή να μεγιστοποιήσετε 

τα οφέλη που υπάρχουν; Με τι μπορεί να συνδυαστεί το καθετί; 

A – Adapt - Προσαρμόστε: Πώς να προσαρμόσετε το προϊόν σας για καιμνούρια χρήση; Τι είναι παρόμοιο, 

ποιες οι μιμήσεις; Τι μπορεί να συγκριθεί, να μιμηθεί; Πώς να το εισαγάγετε αποτελεσματικά σε ένα νέο 

πλαίσιο, προκειμένου να βρείτε νέες εφαρμογές του και να ανακαλύψετε νέες αγορές; 

M - Modify: Τροποποιήστε: Είναι δυνατόν να βρείτε μια νέα οπτική γωνία; Αλλαγή χρώματος, κίνησης, 

ήχου, οσμής, αίσθησης ή / και σχήματος; Τι μπορεί να επεκταθεί, να μειωθεί, να αλλάξει ή να ενισχυθεί 

για να βελτιώσει το προϊόν ή τη διαδικασία σας; 

P - Propose new uses- Προτείνετε νέες χρήσεις: Είναι δυνατόν να δοθεί σε αυτό μια νέα χρήση, σημασία; 

Πώς θα καινοτομήσετε, 

E - Eliminate: Απλοποίηση: Πώς να απλοποιήσετε ένα προϊόν ή μια διαδικασία και να το κάνετε πιο 

αποτελεσματικό; Ποια χαρακτηριστικά, συστατικά και κανόνες μπορούν να παραλειφθούν; Μπορούμε 

να κάνουμε κάτι λιγότερο και πιο γρήγορα; 

R - Rearrange: Αναδιάταξη: Μπορείτε να αλλάξετε το μοτίβο, την ακολουθία ή τη διάταξη; Να αλλάξετε 

το ρυθμό ή την αιτία και το αποτέλεσμα; Είναι δυνατόν να αντιστρέψετε ρόλους, σημασίες; Πώς 

μπορούμε να δώσουμε μια νέα προοπτική; 

2) Εργαλείο διανοητικών χαρτών (Mental Maps)  
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Από μια κεντρική πληροφορία, αναδύεται μια σειρά άλλων, προκειμένου να οργανώσουμε την σκέψη 

μας. 

Χρησιμεύει στην οργάνωση των σκέψεων και των ιδεών μας με έναν σταδιακό, σχετικό, λογικό και, 

κυρίως, διαδραστικό τρόπο. 

 

3- Εργαλείο PNI - Positive, Negative, Interesting 

 

 

 

Με το PNI, μπορούμε να αναγνωρίσουμε 3 κύριες πτυχές μιας ιδέας:  

• Positive: Θετικότητα: πράγματα που σχετίζονται με την ιδέα, τι σας ευχαριστεί περισσότερο γι 'αυτά, 

• Negative: Αρνητικότητα: τα κακά πράγματα, που δεν είναι ευχάριστα 

• Interesting: Ενδιαφέρον: τι αξίζει την προσοχή 
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 ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Εργαλεία για δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες - 

Άσκηση 

 

 

1. Διαβάστε το κείμενο και συζητήστε με την ομάδα σας την καινοτόμο προσέγγιση αυτής 

της εταιρείας. 

Η Εταιρεία 

Η Bandai Co. ιδρύθηκε το 1950 από την Naoharu Yamashina. Αρχικά, η εταιρεία ονομαζόταν 

Bandaiya και το πρώτο της προϊόν ήταν μια μπάλα παραλίας με κουδουνάκι μέσα. Κατά τη διάρκεια των 

49 ετών που έχουν περάσει από την ίδρυσή της, αυτή η εταιρεία έχει επεκταθεί σε άλλα καταστήματα 

(Bandai Visual, Bandai Vir-tual και Bandai Toys) και σε αρκετές χώρες (Bandai America και Bandai Hong 

Kong). Στον τομέα των παιχνιδιών, πάντα προσπαθούσε να καινοτομήσει με τις ιδέες της. Μεταξύ των 

πιο γνωστών δημιουργιών της είναι οι Power Ranger και το φαινόμενο του 1996, Tamagotchi. 

Η ιστορία 

Η ιστορία λέει ότι το Tamagotchi είναι ένα μυθικό πλάσμα που ταξίδεψε εκατομμύρια χιλιόμετρα, από 

τον πλανήτη του στη Γη, για να μάθει πώς είναι η ζωή εδώ. Αυτό το πλάσμα πρέπει να το φροντίζουν και 

να παραμένει ευτυχισμένο. Έτσι, ο «ιδιοκτήτης» του πρέπει να το ταίζει, να το βάζει να κοιμηθεί, να 

καθαρίζει το δωμάτιο του, να φροντίζει για την υγεία του, να παίζει μαζί του και να του διδάσκει 

πράγματα.  Όποτε χρειάζεται κάτι, κάνει έναν ήχο ή, εάν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, ανάβει το 

φως. Εάν συμβεί αυτό και δεν χρειάζεται τίποτα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας επιπλήξει. Όλα 

αυτά γίνονται πατώντας τα κουμπιά και παρακολουθώντας την οθόνη που αλλάζει. Καθώς μεγαλώνει το 

Tamagotchi, αλλάζει εμφάνιση. Αν παραμένει ευτυχισμένος, γίνεται ένας όμορφος εξωγήινος, εάν όμως 

δεν του δόθηκε προσοχή, μετατρέπεται σε έναν άσχημο εξωγήινο ή πεθαίνει. Η μέση διάρκεια ζωής ενός 

Tama-gotchi είναι 28 ημέρες. 

Η δημιουργία αυτού του κατοικίδιου προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά: 

αφού είναι ένα εικονικό ζώο, ξεπερνά όλα τα εμπόδια που υπάρχουν με ένα πραγματικό ζώο, όπως η 

ανάγκη να τους αφιερώνετε χρόνο φροντίζοντας και εκπαιδεύοντας το, ή τα χρήματα που ξοδεύετε για 

να το αγοράσετε και να το φροντίσετε, και τον χρόνο που ξοδεύεται από τις καθημερινές σας 

δραστηριότητες. Από την άλλη, προσφέρει τα οφέλη που έχει ένα πραγματικό ζώο, όπως η 

συντροφικότητα και η εξάρτηση. 

Ο μεγάλος κίνδυνος που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρεία ήταν ότι η αγορά, ειδικά η διεθνής αγορά, δεν 

ήταν διατεθειμένη να δεχτεί ένα ηλεκτρονικό και εικονικό υποκατάστατο ενός κατοικίδιου ζώου, 

δεδομένου ότι ήταν ένα προϊόν διαφορετικό από ό, τι υπήρχε ήδη και που προϋποθέτει διάθεση 

συναισθημάτων για ένα αντικείμενο. Από την άλλη πλευρά, όπως αποδείχθηκε, η αντιγραφή ήταν 

εύκολη, η οποία αποτελούσε και μεγάλη επένδυση στην αρχή. 
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Η ανταπόκριση σε αυτήν την καινοτόμα ιδέα ήταν εξαιρετική, με πολλές χιλιάδες tamagotchis να 

πωλούνται τις πρώτες εβδομάδες. Τα παιδιά έκαναν την αρχή και έπειτα οι ενήλικες για να γίνει η νέα 

μόδα. Το γεγονός ότι ήταν ένα διαφορετικό προιόν και επίσης ικανό να μεταφερθεί παντού θα 

μπορούσε να είναι μερικοί από τους λόγους για τη μεγάλη αγάπη, αλλά το μυστικό αυτής της 

τεράστιας επιτυχίας που βασίστηκε στο ότι κατάφερε να δημιουργήσει μια συναισθηματική σχέση 

μεταξύ του καταναλωτή και του tamagotchi. Από την τεράστοια αγάπη γι’ αυτό το φαινόμενο, έχουν 

ακολουθήσει και άλλα, όπως, για παράδειγμα, κηδείες για ταμαγκότσι. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Εργαλεία για δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες - 

Άσκηση 

 

 

 

1. Διαβάστε το κείμενο 

Η TLight σκοπεύει να αναδιαρθρώσει το τμήμα παραγωγής λαμπτήρων LED, αλλά χρειάζονται νέες 

ιδέες και καινοτόμες λύσεις. Για το σκοπό αυτό, ζήτησαν από τους υπαλλήλους τους να 

πραγματοποιήσουν μια συνάντηση για να συζητήσουν ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουν για την 

αναδιάρθρωση. 

 

2. Σχηματίστε ομάδες των 3 και 5 ατόμων 

Φανταστείτε ότι συμμετέχετε στη διαδικασία και επιλέξτε ένα από τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν  

να αποκτήσετε νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις. 

 


