IO1 - Μαθησιακά
αποτελέσματα για
την καινοτομία και
την
επιχειρηματικότητα
προετοιμάστηκε από την
LMC & AKLUB

Μαθησιακά αποτελέσματα για το IO1 αναφορικά με την: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Η ακόλουθη περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων παρουσιάζει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις, τις οποίες οι μαθητές/ριες θα
αποκτήσουν μέσω της συμμετοχής και της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται μέσω των προκλήσεων των Διαδικτυακών
Εκπαιδευτικών Δωματίων Απόδρασης του NEET-System.
Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα θα επιτευχθούν σε σχέση με τον τομέα ικανοτήτων: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Ο πίνακας περιγράφει
τα μαθησιακά αποτελέσματα των πηγών που θα αναπτυχθούν από το LMC σε σχέση με αυτόν τον τομέα ικανοτήτων.
Οι πηγές επικεντρώνονται στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.
Η Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί ως εξής:
Η ικανότητα να μετατρέπονται οι ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την
ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για την επίτευξη στόχων. Το άτομο γνωρίζει το πλαίσιο της εργασίας του και είναι σε θέση να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Είναι το θεμέλιο για την απόκτηση πιο συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται
από εκείνους που δημιουργούν ή συμβάλλουν στην κοινωνική ή εμπορική δραστηριότητα.
Οι δεξιότητες σχετίζονται με την προληπτική διαχείριση έργου (που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης,
διαχείρισης, καθοδήγησης και ανάθεσης, ανάλυσης, επικοινωνίας, απολογισμού, αξιολόγησης και καταγραφής), αποτελεσματικής
αντιπροσώπευσης και διαπραγμάτευσης και την ικανότητα εργασίας τόσο ως άτομο όσο και συνεργατικά σε ομάδες. Η ικανότητα να κρίνουμε
και να εντοπίζουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάποιου, και να αξιολογούμε και να αναλαμβάνουμε κινδύνους, όπως και όταν απαιτείται,
είναι απαραίτητη.
Οι απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εντοπισμού διαθέσιμων ευκαιριών για προσωπικές, επαγγελματικές ή / και
επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων «μεγαλύτερης εικόνας» που παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και
εργάζονται οι άνθρωποι, όπως μια ευρεία κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας και ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας

εργοδότης ή μια οργάνωση. Τα άτομα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν την ηθική θέση των επιχειρήσεων και πώς μπορούν να αποτελέσουν δύναμη
για καλό, για παράδειγμα μέσω του θεμιτού εμπορίου ή μέσω της κοινωνικής επιχείρησης.
Η επιχειρηματική στάση χαρακτηρίζεται από πρωτοβουλία, υπέρ της δραστηριότητας, ανεξαρτησίας και καινοτομίας στην προσωπική και
κοινωνική ζωή, όσο και στην εργασία. Περιλαμβάνει, επίσης, κίνητρα και αποφασιστικότητα για την επίτευξη στόχων, είτε προσωπικών στόχων,
είτε στόχων που διατηρούνται από κοινού με άλλους, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας.
Στόχος και ομάδα στόχος της Πρόκλησης στο Δωμάτιο Απόδρασης:
Η ομάδα στόχος αυτής της πρόκλησης θα είναι ESLs NEETs. Έχουν έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και κοινωνικών ικανοτήτων. Ο κύριος στόχος
των προκλήσεων από το Δωμάτιο Απόδρασης είναι η επανένταξή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Έχουν εμπειρίες αποτυχίας στη μάθηση
και αυτό οδηγεί σε συναισθήματα, όπως απογοήτευση ή φόβο όταν πρόκειται για ασκήσεις εξάσκησης. Οι προκλήσεις του Δωματίου Απόδρασης
στοχεύουν να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση. Επομένως, παρουσιάζονται
θέματα τα οποία αυξάνουν την προβολή των σχέσεων μεταξύ των προσπαθειών και της επιτυχίας τους.
Ο ακόλουθος πίνακας μαθησιακών αποτελεσμάτων παρουσιάζει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις, τις οποίες οι μαθητές/ριες θα
αποκτήσουν μέσω της συμμετοχής και της ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται μέσω των προκλήσεων των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών δωματίων απόδρασης του NEET-System. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα θα επιτευχθούν σε σχέση με τον τομέα ικανοτήτων:
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Το περιεχόμενο των ακόλουθων επιπέδων δεν έχει αυτοσχεδιαστεί, έχει ληφθεί από το EntreComp: The Entrepreneurship Competence
Framework. Μια έκθεση Science for Policy από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος του είναι να παρέχει επιστημονική υποστήριξη βάσει τεκμηρίων στην ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Βασικός τομέας
ικανοτήτων:
Καινοτομία και
επιχειρηματικότητα

Με την επιτυχή συμπλήρωση αυτής της πηγής, οι διδάσκοντες θα μπορούν:
Επίπεδα

Γνώση

Εισαγωγικό

•

•

•
•

•

Ευκαιρίες εντοπισμού: να
βρουν ευκαιρίες για να
δημιουργήσουν αξία για τους
άλλους.
Δημιουργικότητα: να
αναπτύξουν πολλές ιδέες
που δημιουργούν αξία για
τους άλλους.
Όραμα: να φανταστούν ένα
επιθυμητό μέλλον.
Εκτίμηση ιδεών: να
κατανοήσουν και να
εκτιμήσουν την αξία των
ιδεών.
Ηθική και βιώσιμη σκέψη: να
αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο
των επιλογών και των
συμπεριφορών τους, τόσο
εντός της κοινότητας όσο και
του περιβάλλοντος.

Δεξιότητες
•

•

•

•

•

Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα:
εμπιστεύονται τη δική τους
ικανότητα να δημιουργούν
αξία για τους άλλους.
Κίνητρα και επιμονή: να
ακολουθήσουν το πάθος
τους και να δημιουργήσουν
αξία για τους άλλους.
Κινητοποίηση πηγών: να
βρίσκουν και να
χρησιμοποιούν πηγές με
υπευθυνότητα.
Χρηματοοικονομικός και
οικονομικός γραμματισμός:
να καταρτίσουν τον
προϋπολογισμό για μια
απλή δραστηριότητα.
Κινητοποίηση άλλων: να
επικοινωνούν τις ιδέες τους
με σαφήνεια και με
ενθουσιασμό.

Στάσεις
•

•

•

•

•

Αναλαμβάνοντας την
πρωτοβουλία: είναι
πρόθυμοι να
προσπαθήσουν να λύσουν
προβλήματα που
επηρεάζουν τις κοινότητές
τους.
Σχεδιασμός και διαχείριση:
να καθορίσουν τους στόχους
για μια απλή δραστηριότητα
δημιουργίας αξίας.
Αντιμετώπιση της
αβεβαιότητας, της ασάφειας
και του κινδύνου: δεν
φοβούνται να κάνουν λάθη
ενώ δοκιμάζουν νέα
πράγματα.
Εργασία με άλλους: να
εργαστούν σε μια ομάδα για
να δημιουργήσουν αξία.
Μάθηση μέσω εμπειρίας: να
αναγνωρίσουν τι έχουν
μάθει συμμετέχοντας σε
δραστηριότητες δημιουργίας
αξίας.

Περιγραφή της Πρόκλησης στο Δωμάτιο Απόδρασης:
Εισαγωγικό - Βασισμένο στην υποστήριξη άλλων.
Υπό άμεση επίβλεψη: (Ανακαλύπτοντας) τις ιδιότητες, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες σας. Επικεντρώνεται,
επίσης, στην αναγνώριση διαφορετικών τύπων προβλημάτων και αναγκών που μπορούν να επιλυθούν δημιουργικά και στην
ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και στάσεων.
Με μειωμένη υποστήριξη από άλλους, κάποια αυτονομία και μαζί με τους συνομηλίκους μου: (Εξερεύνηση) διαφορετικών
προσεγγίσεων σε προβλήματα, επικέντρωση στην ποικιλομορφία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων.

Βασικό

•

•

•

•

•

Ευκαιρίες εντοπισμού: να
αναγνωρίσουν ευκαιρίες για
την αντιμετώπιση αναγκών
που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Δημιουργικότητα: να
δοκιμάσουν και να
βελτιώσουν ιδέες που
δημιουργούν αξία για τους
άλλους.
Όραμα: να δημιουργήσουν
ένα εμπνευσμένο όραμα
που προσελκύει άλλους.
Εκτίμηση ιδεών: να
κατανοούν ότι οι ιδέες
μπορούν να έχουν
διαφορετικούς τύπους αξίας,
οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με
διαφορετικούς τρόπους.
Ηθική και βιώσιμη σκέψη: να
καθοδηγούνται από την
ηθική και τη βιωσιμότητα
κατά τη λήψη αποφάσεων.

•

•

•

•

•

Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα: να
αξιοποιήσουν στο έπακρο
τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες τους.
Κίνητρα και επιμονή: να
είναι πρόθυμοι να
καταβάλουν προσπάθεια
και πόρους για να
ακολουθήσουν το πάθος
τους και να δημιουργήσουν
αξία για τους άλλους.
Κινητοποίηση πηγών: να
συγκεντρώσουν και να
διαχειριστούν
διαφορετικούς τύπους
πηγών για να
δημιουργήσουν αξία για
τους άλλους.
Χρηματοοικονομικός και
οικονομικός αλφαβητισμός:
να βρουν επιλογές
χρηματοδότησης και να
διαχειριστούν έναν
προϋπολογισμό για τη
δραστηριότητα δημιουργίας
της αξίας τους.
Κινητοποίηση άλλων: να
πείσουν, να εμπλακούν και
να εμπνεύσουν άλλους σε

•

•

•

•

•

Αναλαμβάνοντας την
πρωτοβουλία: να αρχίσουν
δραστηριότητες δημιουργίας
αξίας.
Σχεδιασμός και διαχείριση:
να δημιουργήσουν ένα
σχέδιο δράσης, το οποίο
προσδιορίζει τις
προτεραιότητες και τα
ορόσημα για την επίτευξη
των στόχων τους.
Αντιμετώπιση της
αβεβαιότητας, της ασάφειας
και του κινδύνου: να
αξιολογήσουν τα οφέλη και
τους κινδύνους των
εναλλακτικών επιλογών και
να κάνουν επιλογές που
αντικατοπτρίζουν τις
προτιμήσεις τους.
Εργασία με άλλους: να
συνεργαστούν με ένα ευρύ
φάσμα ατόμων και ομάδων
για να δημιουργήσουν αξία.
Μάθηση μέσω εμπειρίας: να
αντανακλούν και να κρίνουν
τα επιτεύγματα και τις
αποτυχίες τους και να
μάθουν από αυτά.

δραστηριότητες
δημιουργίας αξίας.

Περιγραφή της Πρόκλησης Δωμάτιο Απόδραση:
Ενδιάμεσο - Οικοδόμηση Ανεξαρτησίας
Μόνος μου και μαζί με τους συναδέλφους μου (Πειραματισμός) Εστιάζοντας στην κριτική σκέψη και στον πειραματισμό
με τη δημιουργία αξίας, για παράδειγμα μέσω πρακτικών επιχειρηματικών εμπειριών.
Ανάληψη και κατανομή ορισμένων ευθυνών (Δράση) Εστίαση στη μετατροπή ιδεών σε δράση στην «πραγματική ζωή»
και στην ανάληψη ευθύνης για αυτό.

Μέσο

•

•

•

•

•

Ευκαιρίες εντοπισμού: να
εκμεταλλευτούν και να
διαμορφώσουν ευκαιρίες για
να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις και να
δημιουργήσουν αξία για τους
άλλους.
Δημιουργικότητα: να
μετατρέψουν ιδέες σε λύσεις
που δημιουργούν αξία για
τους άλλους.
Όραμα: να
χρησιμοποιήσουν το όραμά
τους για να καθοδηγήσουν
τη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων.
Εκτίμηση ιδεών: να
αναπτύξουν στρατηγικές για
να αξιοποιήσουν στο
έπακρο την αξία που
δημιουργείται από τις ιδέες.
Ηθική και βιώσιμη σκέψη: να
ενεργούν για να
διασφαλίσουν ότι
επιτυγχάνονται οι ηθικοί και
βιώσιμοι στόχοι τους.

•

•

•

•

•

Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα: να
αντισταθμίσουν τις
αδυναμίες τους
συνεργαζόμενοι με άλλους
και αναπτύσσοντας
περαιτέρω τις δυνάμεις
τους.
Κίνητρα και επιμονή: να
παραμείνουν
επικεντρωμένοι στο πάθος
τους και να συνεχίσουν να
δημιουργούν αξία παρά τα
εμπόδια.
Κινητοποίηση πηγών: να
καθορίσουν στρατηγικές
για την κινητοποίηση των
πηγών που χρειάζονται για
να δημιουργήσουν αξία για
τους άλλους.
Χρηματοοικονομικός και
οικονομικός αλφαβητισμός:
να κάνουν ένα σχέδιο για
την οικονομική
βιωσιμότητα μιας
δραστηριότητας
δημιουργίας αξίας.
Κινητοποίηση άλλων: να
εμπνεύσουν τους άλλους
και να τους παρακινήσουν

•

•

•

•

•

Αναλαμβάνοντας την
πρωτοβουλία: να
αναζητήσουν ευκαιρίες για
να αναλάβουν την
πρωτοβουλία για να
προσθέσουν ή να
δημιουργήσουν αξία.
Σχεδιασμός και διαχείριση:
να βελτιώσουν τις
προτεραιότητες και τα
σχέδια για να
προσαρμοστούν στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Αντιμετώπιση της
αβεβαιότητας, της ασάφειας
και του κινδύνου: να
σταθμίσουν τους κινδύνους
και να λάβουν αποφάσεις
παρά την αβεβαιότητα και
την ασάφεια.
Εργασία με άλλους: να
δημιουργήσουν μια ομάδα
και δίκτυα βάσει των
αναγκών της
δραστηριότητάς τους για
δημιουργία αξίας.
Μαθαίνοντας μέσω
εμπειρίας: να βελτιώσουν τις
ικανότητές τους να
δημιουργήσουν αξία

για δραστηριότητες
δημιουργίας αξίας.

αξιοποιώντας τις
προηγούμενες εμπειρίες και
αλληλεπιδράσεις τους με
άλλους.

Περιγραφή της Πρόκλησης Δωμάτιο Απόδρασης:
Προχωρημένη - Ανάληψη ευθύνης.
Με κάποια καθοδήγηση και μαζί με άλλους (Βελτιώνοντας) τις δεξιότητές σας για τη μετατροπή ιδεών σε δράση, την
αύξηση της ευθύνης για τη δημιουργία αξίας και την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
Ανάληψη ευθύνης για λήψη αποφάσεων και συνεργασία με άλλους (Ενισχύοντας) εργασία με άλλους,
χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχετε για να δημιουργήσετε αξία, αντιμετωπίζοντας όλο και πιο περίπλοκες προκλήσεις.

Προχωρημένο

•

•

Ευκαιρίες εντοπισμού: να
εντοπίσουν και να
εκμεταλλευτούν ευκαιρίες
για να δημιουργήσουν
αξία εξερευνώντας το
κοινωνικό, πολιτιστικό και
οικονομικό τοπίο.
Προσδιορίστε τις ανάγκες
και τις προκλήσεις που
πρέπει να
αντιμετωπιστούν.
Δημιουργήστε νέες
συνδέσεις και
συγκεντρώστε τα
διάσπαρτα στοιχεία του
τοπίου για να
δημιουργήσετε ευκαιρίες
για δημιουργία αξίας.
Δημιουργικότητα: να
αναπτύξουν πολλές ιδέες
και ευκαιρίες για να
δημιουργήσουν αξία,
συμπεριλαμβανομένων
καλύτερων λύσεων σε
υπάρχουσες και νέες
προκλήσεις.
Εξερευνήστε και
πειραματιστείτε με

•

•

Αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα: να
προβληματιστούν
σχετικά με τις ανάγκες,
τις φιλοδοξίες και τις
επιθυμίες τους
βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.
Πιστέψτε στην ικανότητά
σας να επηρεάσετε την
πορεία των γεγονότων,
παρά την αβεβαιότητα,
τις αποτυχίες και τις
προσωρινές αποτυχίες.
Κίνητρα και επιμονή: να
είναι αποφασισμένοι να
μετατρέψουν τις ιδέες σε
δράση και να
ικανοποιήσουν την
ανάγκη τους να
επιτύχουν.
Να είστε
προετοιμασμένοι να
είστε υπομονετικοί και να
συνεχίζετε να
προσπαθείτε να
επιτύχετε τους

•

•

•

•

•

Αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλία: να αρχίσουν
διαδικασίες που
δημιουργούν αξία.
Αναλάβετε τις προκλήσεις.
Δράστε και εργαστείτε
ανεξάρτητα για την
επίτευξη στόχων, τηρήστε
τις προθέσεις και εκτελέστε
προγραμματισμένες
εργασίες.
Σχεδιασμός και διαχείριση:
να ορίσουν
μακροπρόθεσμους,
μεσοπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους
στόχους.
Καθορισμός
προτεραιοτήτων και
σχεδίων δράσης.
Προσαρμογή σε
απρόβλεπτες αλλαγές.
Αντιμετώπιση της
αβεβαιότητας, της
ασάφειας και του κινδύνου:
Λάβετε αποφάσεις όταν το
αποτέλεσμα αυτής της
απόφασης είναι αβέβαιο,

•

•

•

καινοτόμες προσεγγίσεις.
Συνδυάστε γνώσεις και
πηγές για να επιτύχετε
πολύτιμα αποτελέσματα.
Όραμα: να φανταστούν το
μέλλον.
Αναπτύξτε ένα όραμα για
να μετατρέψετε τις ιδέες
σε δράση. Οπτικοποιήστε
μελλοντικά σενάρια για να
βοηθήσετε στην
καθοδήγηση της
προσπάθειας και της
δράσης.
Εκτίμηση ιδεών: να
κρίνουν ποια αξία είναι
κοινωνική, πολιτιστική και
οικονομική.
Αναγνωρίστε τις
δυνατότητες που έχει μια
ιδέα για τη δημιουργία
αξίας και προσδιορίστε
κατάλληλους τρόπους για
να αξιοποιήσετε στο
έπακρο.
Ηθική και βιώσιμη σκέψη:
Αξιολογήστε τις συνέπειες
των ιδεών που φέρνουν

•

μακροπρόθεσμους
στόχους σας ατομικά ή
ομαδικά. Να είστε
ανθεκτικοί με την πίεση,
τις αντιξοότητες και την
προσωρινή αποτυχία.
Κινητοποίηση πηγών: να
πάρουν και να
διαχειριστούν τις υλικές,
μη υλικές και ψηφιακές
πηγές που χρειάζονται
για να μετατρέψουν τις
ιδέες σε δράση.
Αξιοποιήστε στο έπακρο
τις περιορισμένες πηγές.
Αποκτήστε και
διαχειριστείτε τις
ικανότητες που
απαιτούνται σε
οποιοδήποτε στάδιο,
συμπεριλαμβανομένων
τεχνικών, νομικών,
φορολογικών και
ψηφιακών ικανοτήτων
(για παράδειγμα μέσω
κατάλληλων
συνεργασιών,
δικτύωσης, εξωτερικής

•

όταν οι διαθέσιμες
πληροφορίες είναι μερικές
ή διφορούμενες ή όταν
υπάρχει κίνδυνος
ανεπιθύμητων
αποτελεσμάτων. Μέσα στη
διαδικασία δημιουργίας
αξίας, συμπεριλάβετε
δομημένους τρόπους
δοκιμής ιδεών και
πρωτοτύπων από τα
πρώτα στάδια, για τη
μείωση των κινδύνων
αποτυχίας. Αντιμετωπίστε
καταστάσεις που κινούνται
γρήγορα.
Εργασία με άλλους: να
εργαστούν μαζί και να
συνεργαστούν με άλλους
για να αναπτύξουν ιδέες
και να τις μετατρέψουν σε
δράση.
Δίκτυο. Λύστε τις
συγκρούσεις και
αντιμετωπίστε τον
ανταγωνισμό θετικά όταν
χρειάζεται.

αξία και την επίδραση της
επιχειρηματικής δράσης
στην κοινότητα-στόχο, την •
αγορά, την κοινωνία και το
περιβάλλον.
Αναστοχαστείτε πώς είναι
οι βιώσιμοι
μακροπρόθεσμοι
κοινωνικοί, πολιτιστικοί
και οικονομικοί στόχοι και
η πορεία δράσης που
επιλέξατε. Δράστε
υπεύθυνα.

•

ανάθεσης και
crowdsourcing).
Χρηματοοικονομικός και
οικονομικός
γραμματισμός:
Υπολογίστε το κόστος
της μετατροπής μιας
ιδέας σε μια
δραστηριότητα
δημιουργίας αξίας.
Σχεδιάστε, εφαρμόστε
και αξιολογήστε τις
οικονομικές αποφάσεις
με την πάροδο του
χρόνου.
Διαχειριστείτε τη
χρηματοδότηση για να
βεβαιωθείτε ότι η
δραστηριότητα
δημιουργίας αξίας
μπορεί να διαρκέσει
μακροπρόθεσμα.
Κινητοποίηση άλλων:
Εμπνεύστε και
ενθουσιάστε τους
σχετικούς
ενδιαφερόμενους.
Λάβετε την υποστήριξη

•

Μάθηση μέσω εμπειρίας:
να χρησιμοποιήσουν
οποιαδήποτε πρωτοβουλία
για τη δημιουργία αξίας ως
ευκαιρία μάθησης.
Μάθετε με άλλους,
συμπεριλαμβανομένων
των συνομηλίκων και των
συμβούλων. Αναλογιστείτε
και μάθετε τόσο από την
επιτυχία όσο και από την
αποτυχία (τη δική σας και
άλλων ανθρώπων).

•

που απαιτείται για να
επιτύχετε πολύτιμα
αποτελέσματα.
Επιδείξτε
αποτελεσματική
επικοινωνία, πειθώ,
διαπραγμάτευση και
ηγεσία.

Περιγραφή της Πρόκλησης Δωμάτιο Απόδρασης:
Προχωρημένο. Οδεύοντας στον μετασχηματισμό, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη.
Ανάληψη ευθύνης για τη συμβολή σε σύνθετες εξελίξεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα (Επέκταση): Εστίαση στις
ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, διαχείριση ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος όπου ο βαθμός αβεβαιότητας είναι υψηλός.
Συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πεδίου (Μετασχηματισμός): Εστίαση σε
αναδυόμενες προκλήσεις με την ανάπτυξη νέων γνώσεων, μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών και καινοτομικών
ικανοτήτων για την επίτευξη αριστείας και τη μεταμόρφωση των τρόπων που γίνονται τα πράγματα.

