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Εκπαιδευτικοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6: Στρατηγικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να 

είναι δημιουργικοί και να μάθουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

Η αγγλική έκδοση της Ενότητας 6 παρουσιάζει πληροφορίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

συμπεριλαμβάνονται διεθνείς αναφορές, συστάσεις και άλλες βασικές πληροφορίες για τη βελτίωση της 

δημιουργικότητας.

Η Ενότητα 6 προσφέρεται επίσης στα ελληνικά, ιταλικά, τουρκικά, γαλλικά και τουρκικά, προσαρμοσμένη και 

εντοπισμένη στο τοπικό πλαίσιο κάθε χώρας, σχετική με κάθε γλώσσα.





Μέρος 1

Πως να είστε δημιουργικοί





Θέμα 1: Εισαγωγή

"Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να δημιουργεί κάτι νέο και χρήσιμο ή πολύτιμο, ή η διαδικασία
δημιουργίας κάτι νέου και χρήσιμου ή πολύτιμου. Συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής - επιστήμη, τέχνη, λογοτεχνία και
μουσική". (Wikipedia, 2021)

Το να έχουμε δημιουργικό μυαλό μας βοηθά να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και να ασχολούμαστε με δραστηριότητες που μας
βοηθούν να πάμε πιο κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας. Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να
οραματιζόμαστε κάτι που δεν υπάρχει, να κάνουμε κάτι με διαφορετικό τρόπο και να αναπτύσσουμε νέες ιδέες. Η δημιουργικότητα
επιτρέπει στα συνηθισμένα, καθημερινά πράγματα να γίνουν ξεχωριστά και στα ξεχωριστά πράγματα να γίνουν πιο φυσικά
πράγματα στην καθημερινή ζωή. Η δημιουργικότητα μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα να βλέπεις ή να αντιλαμβάνεσαι κάτι με
τρόπο που οι άλλοι δεν μπορούν.

Η δημιουργικότητα δεν είναι έμφυτη, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες έμφυτες
θετικές μεταφορές από την παιδική μας ηλικία ή από την προηγούμενη ζωή μας. Ωστόσο, η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα
που μπορεί να αναπτυχθεί και να διδαχθεί. Αν δουλέψετε, διαβάσετε και ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, μπορείτε να δείτε
περισσότερες ευκαιρίες και να γίνετε πιο δημιουργικοί.





Θέμα 2: Πως να είστε αρκετά γενναίοι ώστε να δημιουργείτε ιδέες

Όταν αρχίζουμε μια νέα δουλειά, ένα νέο εγχείρημα, μια νέα ζωή, αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι το
θάρρος.
Ένα άτομο με αρκετό θάρρος και κίνητρο μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε δουλειά.
Λέγεται ότι "η μισή επιτυχία είναι το Πραγματικά Θέλω".
Εξίσου σημαντικό με το θάρρος είναι το θάρρος να είναι διαρκές. Ένα άτομο πρέπει να παρακινεί τον εαυτό του κάθε
μέρα και να θυμάται το θάρρος της πρώτης μέρας.
Πρέπει να ενεργεί, να σκέφτεται και να μιλάει με τρόπο που να διατηρεί το θάρρος του ζωντανό.

Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον ΦΟΒΟ να μας εμποδίζει να πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε και αξίζουμε.

"Να είστε αρκετά γενναίοι για να ξεκινήσετε μια συζήτηση που έχει σημασία".

Margaret Wheatley



Μερικοί τρόποι που σας προτείνουμε να κάνετε για να είστε θαρραλέοι:

• Να γνωρίζετε τον εαυτό σας και τις ικανότητές σας, ποιοι είστε και ποιοι είναι οι φόβοι σας. Αποδεχτείτε τους και μην ντρέπεστε
γι' αυτούς. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, τόσο πιο θαρραλέοι μπορούμε να γίνουμε.

• Το να αναγνωρίζετε τους φόβους σας, να τους γνωρίζετε και να τους αποδέχεστε είναι το πιο σημαντικό μέρος για να είστε
γενναίοι. Για παράδειγμα, μην σκέφτεστε όπως: "Φοβάμαι να μιλήσω δημόσια, φοβάμαι αν με κοροϊδέψουν ενώ μιλάω”.

• Τελειώστε όλες τις αρνητικές σκέψεις με μια θετική, όπως: "Αλλά μπορώ να το χειριστώ. Μπορώ και θα το κάνω"

• Αν γνωρίζετε τους φόβους σας, αποδεχτείτε τους και σκεφτείτε ότι μπορείτε να τους ξεπεράσετε και ενεργήστε αναλόγως. Αργά
ή γρήγορα θα ξεπεράσετε αυτούς τους φόβους.

• Ως επί το πλείστο, οι φόβοι είναι σκέψεις. Για παράδειγμα, αν συναντήσετε ένα άγνωστο άτομο στο δρόμο, θα φοβηθείτε. Αλλά
τις περισσότερες φορές η σκέψη του, σας φοβίζει ακόμα περισσότερο και σας αποθαρρύνει.

• Αναγνωρίστε ότι αυτοί οι φόβοι είναι φυσιολογικοί και ότι όλοι έχουν τέτοιους φόβους. Αντί να παλεύετε μαζί τους, είναι πιο
ωφέλιμο να τους αφήσετε στην άκρη αποδεχόμενοι τους, να κάνετε ένα βήμα και να αναλάβετε δράση.

• Ξεκινήστε με μικρά βήματα. Για παράδειγμα, αν φοβάστε να μιλήσετε, ξεκινήστε μόνο με ένα ή δύο άτομα τα οποία έχετε ήδη
γνωρίσει.

• Πείτε στον εαυτό σας "τι μπορεί να είναι χειρότερο".



9 απλοί τρόποι για να γίνετε γενναίοι σήμερα
1) Τηλεφωνήστε ή γράψτε σε κάποιο άτομο με τον οποίο έχετε να μιλήσετε πολύ καιρό.

2) Φέρτε ένα γλυκό (ή κάτι άλλο σπιτικό) στον λιγότερο αγαπητό σας γείτονα.

3) Εγγραφείτε για εθελοντική εργασία στο τοπικό καταφύγιο αστέγων ή στο συσσίτιο της περιοχής σας.

4) Προσκαλέστε έναν νέο φίλο να πιει καφέ ή να φάει μαζί σας.

5) Γράψτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον που θαυμάζετε.

6) Εξομολογηθείτε ένα πρόβλημα σε έναν στενό φίλο/μια στενή φίλη και ζητήστε του/της να σας βοηθήσει να τον 

ξεπεράσετε.

7) Εξυπηρετήστε κάποιον στην οικογένειά σας που συχνά σας εξυπηρετεί.

8) Δώστε το 10% των χρημάτων που βγάλατε την περασμένη εβδομάδα σε έναν σκοπό που σας ενδιαφέρει.

9) Ερευνήστε και αρχίστε να μαθαίνετε μια δεξιότητα που πάντα θέλατε.

10) Περάστε λίγο χρόνο περπατώντας (ή οδηγώντας) σε ένα μέρος της πόλης που δεν επισκέπτεστε συχνά





Θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο; Ξεκινήστε με το να είστε αρκετά γενναίοι για να νοιάζεστε | Cleo Wade



Θέμα 3: Αναπτύξτε μια δημιουργική ιδέα

Για μια καλή ιδέα, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργείτε θα πρέπει να αξιολογηθεί διεξοδικά.

Θα πρέπει να γίνει αυτό που αποκαλούμε καταιγισμός ιδεών.

(Πώς; Τι μπορώ να αλλάξω; Πώς μπορώ να βελτιώσω; Πόσα χρήματα χρειάζομαι; Από ποιον μπορώ να ζητήσω 

βοήθεια; ) Αυτές είναι οι ερωτήσεις πρέπει να τίθενται.

Δεν χρειάζεται να βρείτε τίποτα από το μηδέν. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τα μικρά. Το σημαντικό είναι να σκεφτείτε 

και να ερευνήσετε. Το θέμα είναι να παίρνετε ιδέες, να σχεδιάζετε και να αναλαμβάνετε δράση.

Το να σκέφτεστε και να σχεδιάζετε μόνο δεν αρκεί! Αν το τελικό βήμα δεν είναι να δράσετε, όλα θα πάνε χαμένα.

Μερικές συμβουλές:

1. Κρατήστε σημειώσεις 2. Μιλήστε με αγνώστους 3. Αλλάξτε μέθοδο 4. Να είστε ανοιχτοί σε πειραματισμούς 

5. Προσπαθήστε να τρώτε υγιεινά 6. Αποφύγετε τις αρνητικές σκέψεις 7. Ακούστε μουσική 8. Αθληθείτε 9. Βγάλτε μια 

φωτογραφία 10. Μάθετε από το παρελθόν σας 11. Κάντε καταιγισμό ιδεών με τους φίλους σας 12. Παρακολουθήστε 

κινούμενα σχέδια ή ένα ντοκιμαντέρ 13. Παίξτε παιχνίδια 14. Ταξιδέψτε πολύ 15. Μιλήστε σε ένα παιδί





Θέμα 4: Επίγνωση του τρέχοντος περιβάλλοντος και των ευκαιριών

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για να γίνετε δημιουργικός άνθρωπος είναι να γνωρίζετε το περιβάλλον και τις 

ευκαιρίες σας. Αυτό απαιτεί πολύ διάβασμα, συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους, πολλά ταξίδια, σκληρή δουλειά. 

Όσα περισσότερα βλέπετε, όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται το θάρρος και η 

δημιουργικότητά σας. Θέλετε να αδράξετε τις ευκαιρίες. Αντιληφθείτε ότι η γνώση είναι δύναμη και προσπαθείστε πάντα 

να γνωρίζετε περισσότερα.

1. Μην γίνεσαι κλισέ. Για να φτάσετε στη δουλειά σας, ακολουθήστε έναν εναλλακτικό δρόμο. Φύγετε μερικά λεπτά 

νωρίτερα. Φύγετε λίγο αργότερα. Πηγαίνετε μια διαφορετική μέρα στο κατάστημα και πάρτε μια εναλλακτική διαδρομή. 

2. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον σας. Πρώτα απ' όλα, παρατηρήστε το περιβάλλον σας. Όταν είστε εξοικειωμένοι με 

το περιβάλλον σας, θα μπορείτε να εντοπίζετε πιο εύκολα τα ασυνήθιστα πράγματα. 

3. Μάθετε ασταμάτητα: Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με την πόλη/το χωριό στο οποίο βρίσκεστε. Μάθετε πού 

πηγαίνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν, τι τρώνε, τι πίνουν. 

4. Να είστε κοινωνικοί : Προσπαθήστε να παρακολουθείτε όλες τις εκπαιδεύσεις και τις δραστηριότητες στην πόλη σας.

5. Να σκέφτεστε επιχειρηματικά: Ελέγξτε τα διάφορα έργα. Κάντε σχέδια, συμβουλευτείτε, μάθετε για τις εργασίες που 

γίνονται. Για παράδειγμα, αν πωλούνται σύκα σε αυτή την πόλη, εξετάστε τη συγκεκριμένη αγορά.





Μέρος 2

Επιχειρηματικότητα





Θέμα 1: Εισαγωγή

Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία ή η εξαγωγή αξίας. (Με τον πιο πάνω ορισμό, η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως αλλαγή, η
οποία γενικά συνεπάγεται ρίσκο πέρα από αυτό που συνήθως συναντάται στην αρχή μιας επιχείρησης, το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει και άλλες αξίες εκτός από τις απλώς οικονομικές. Πιο απλοί ορισμοί έχουν περιγράψει την επιχειρηματικότητα ως τη
διαδικασία σχεδιασμού, έναρξης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης.)

Η πρώτη έννοια που έρχεται στο μυαλό για την επιχειρηματικότητα είναι η παραγωγή νέων ιδεών, η δημιουργικότητα και το
θάρρος. Η λέξη "επιχειρηματίας" βρίσκεται στο επίκεντρο αυτόν τον αιώνα. Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικότητας
βασίζεται στη δημιουργική σκέψη και στο θάρρος να ενεργοποιηθούν αυτές οι σκέψεις. Οι επιχειρηματίες είναι γενναίοι άνθρωποι
που επινοούν νέες ιδέες και τις υλοποιούν. Έτσι μεταφέρουμε την έννοια επιχειριηματικότητα σε αυτή την ενότητα. Ας ρίξουμε μια
προσεκτική ματιά σε αυτή την έννοια.

Επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που αναπτύσσει νέα σχέδια, υλοποιεί νέες επιχειρηματικές ιδέες με περιορισμένο κεφάλαιο και
προσφέρει νέες υπηρεσίες στο κοινό στο πλαίσιο των σχεδίων κοινωνικής ευθύνης ονομάζεται επιχειρηματίας.

Όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε επιχειρηματίες θα πρέπει να καταρτίσετε ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

● Αναγνωρίστε ένα πρόβλημα.

● Αυξήστε τον όγκο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που διαθέτετε.

● Δημιουργήστε ένα δίκτυο.

● Αποκτήστε οικονομική ασφάλεια.

● Βρείτε μια επιχειρηματική ιδέα για την επίλυση του προβλήματος.

● Δοκιμάστε την ιδέα.

● Συγκεντρώστε κεφάλαια.



Ανάλυση ΔΕΦΑ (SOAR)

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Δυνατά σημεία

Τι γνωρίζετε; Σε ποια θέματα, σε ποια θέματα είστε καλός;

Ευκαιρίες

Τι χρειάζονται οι αγορές; Τι είναι στην ημερήσια διάταξη, πού μπορείτε να κερδίσετε 

χρήματα;

Φιλοδοξίες

Οι φιλοδοξίες σας- Τι θέλετε να πετύχετε;

Αποτελέσματα

Ποιες θα πρέπει να είναι οι προθεσμίες και τα ορόσημά σας; Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι σας;



Θέμα 3: Πως να είστε δραστήριοι και δημιουργικοί στην πραγματική 
ζωή

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας

1. Σταματήστε να βασίζεστε στους άλλους.

Αρχίστε να καταλαβαίνετε πώς να διαχειρίζεστε τους δικούς σας πόρους. Κοιτάξτε γύρω σας για να δείτε τι έχετε ήδη
και πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε στο έπακρο.

2. Οραματιστείτε, σκεφτείτε και δημιουργήστε.

Πρέπει να πιστέψετε ότι διαθέτετε ένα μυαλό που ξεχειλίζει από ιδέες και έννοιες. Είναι απαραίτητο για εσάς να τις
εκφράσετε.

3. Περιβάλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί.

Ο Πάμπλο Πικάσο δήλωσε κάποτε, "Οι καλοί καλλιτέχνες αντιγράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν". Δηλαδή, οι
αξιοπρεπείς άνθρωποι μαθαίνουν από τους καλύτερους και οι καλύτεροι μαθαίνουν από τους καλύτερους.

4. Αναζητήστε θέσεις εργασίας που δεν είναι υψηλά αμειβόμενες.

Εντάξτε μια ώρα ή περισσότερο στην καθημερινότητά σας για να ακούτε τα χόμπι σας.



5. Ξεπεράστε το φόβο της αποτυχίας.

Ο φόβος ότι θα κάνετε ένα μεγάλο λάθος ή ότι θα αποτύχετε στην προσπάθειά σας να δοκιμάσετε κάτι νέο μπορεί να
καταπνίξει τη δημιουργικότητά σας.

6. Βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας.

Οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στη ρουτίνα τους και διστάζουν να δοκιμάσουν νέα πράγματα στη ζωή.

7. Μείνετε χωρίς άγχος και απολαύστε τη ζωή.

Το να επιτρέπετε στον εαυτό σας να στενοχωριέται για τις αποτυχίες σας ή να αγχώνεται δεν είναι καλή ιδέα.

"Στην καινοτομία δίνονται συχνά πολύπλοκοι ορισμοί. Εμείς προτιμούμε τον απλό:
"Νέες ιδέες που λειτουργούν"". -- Geoff Mulgan, Διευθύνων Σύμβουλος του
Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης, Τεχνολογίας και Τεχνών





Δραστηριότητες





Δραστηριότητα 1 

Για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς σας δεν πρέπει να ......

α) να περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί.  

β) να ξεπεράσετε το φόβο σας για την αποτυχία. 

γ) να βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας. 

δ) να βασίζεσαι στους άλλους

ε) να μένετε χωρίς άγχος και να απολαμβάνετε τη ζωή. 

2. Να έχετε επίγνωση του σημερινού περιβάλλοντος και των ευκαιριών που δεν θα έπρεπε να...

α) να είστε κλισέ

β) να δίνετε προσοχή στο περιβάλλον σας. 

β) να είσαι μαθητής

γ) να είσαι κοινωνικός

ε) να είσαι επιχειρηματίας





Δραστηριότητα 2 

Τι θα γινόταν αν είχατε αρκετά χρήματα, ευκαιρίες, βοήθεια, γνώσεις κ.λπ.

1. Πείτε αν είχα......., θα έκανα



Αξιολόγηση

o "Κάτι ενδιαφέρον που έμαθα είναι..."

o "Κάτι που θα ήταν χρήσιμο είναι..."

o " Κάτι που πρέπει να μάθω/να διαβάσω/να σκεφτώ είναι...."

o " Η ιδέα/το επόμενο βήμα που μου ήρθε από αυτό το εργαστήριο είναι..."

o "Κάτι που με ενέπνευσε είναι..."





Περαιτέρω ανάγνωση

● 6 Types of Project Objectives (2019). Ανακτήθηκε από:

https://pmtips.net/article/6-types-of-project-objectives

● 10 Simple Ways to Be Brave Today (2015) Ανακτήθηκε από:

https://simplicityrelished.com/10-simple-ways-to-be-brave-today/

● How to Develop a Creative Concept (2015) Ανακτήθηκε από:
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