+
Συνεργασία
Ενότητα 2.9:
Πώς μια διαδικασία για τη
συνεργασία θα καταστήσει
καινοτόμο τον οργανισμό μου

μια διαδικασία για
+Πώς
τη συνεργασία θα καταστήσει καινοτόμο τον
οργανισμό μου
Η ενότητα αυτή βοηθάει τον αναγνώστη να
κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην καινοτομία μέσα από μια σειρά ερωτήσεων.
Στόχοι:

•

Επεξήγηση τρόπων με τους οποίους
μια διαδικασία για τη συνεργασία μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να είναι
πιο καινοτόμος

•

Μαθησιακά αποτελέσματα:

•

Ο μαθητευόμενος θα κατανοήσει τον
τρόπο με τον οποίο η συνεργασία καθιστά τους οργανισμούς καινοτόμους

•

Πώς η διαχείριση συνεργασίας ευθυγραμμίζεται με την καινοτομία

•

Τι να λάβουν υπόψη για τη
δική τους διαδικασία.

1.6

Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για
την οργανωτική δημιουργικότητα

1.7

Εργαλεία για την ανάπτυξη
μιας διαδικασίας για την οργανωτική δημιουργικότητα

1.8

Πώς να διαχειριστείτε τη δημιουργική διαδικασία: Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία
Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο

2.1
2.2
2.4

2.10

Πώς να δημιουργήσετε μια
στρατηγική διαχείρισης συνεργασίας στον χώρο εργασίας

2.11

Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για την ατομική δημιουργικότητα

Είδη συνεργασίας

2.6 2.5

Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική δημιουργικής διαχείρισης στο περιβάλλον εργασίας

Πώς και γιατί να συνεργάζεστε

Δημιουργικότητας

Πώς να σχεδιάσετε τη
διαχείριση της συνεργασίας στο εργασιακό περιΠώς
να συνεργάζεστε επιτυχώς
βάλλον

2.7

Είδη και επίπεδα
καινοτομίας

Διαχείριση συΔιαχείριση
νεργασίας

Πώς να βρείτε τους σωστούς συνεργάτες

2.8

1.1
1.2
1.2
1.3
1.4

Όλοι είμαστε δημιουργικοί

1.9

1.5

Διαχείριση δημιουργικότητας

2.3

Ενότητα 2
Συνεργασία

Ενότητα 1
Δημιουργικότητα

Πώς να αναπτύξετε μια διαδικασία για τη συνεργασία

2.9

+

Διαχείριση Καινοτομίας

Πώς μια διαδικασία για τη συνεργασία θα καταστήσει καινοτόμο τον οργανισμό μου

Πώς να διαχειριστείτε τη διαδικασία συνεργασίας: Σημαντικοί
παράγοντες για την επιτυχία

Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο

+

Η διαδικασία συνεργασίας για να γίνετε πιο καινοτόμοι
Πέντε βήματα συνεργασίας

Κατανόηση
εννοιών

Υπολογισμός
αντικτύπου

Δημιουργία
στρατηγικής

Ανάπτυξη
διαδικασίας
Διαχείριση
της
διαδικασίας

+ Συνεργασία και καινοτομία
Ορισμένες ερωτήσεις για να συνοψίσουμε τους τρόπους που μια διαδικασία συνεργασίας
μπορεί να καταστήσει έναν οργανισμό καινοτόμο

•

Πώς ευθυγραμμίζεται η διαχείριση συνεργασίας με την καινοτομία;

•

Πώς μπορεί η συνεργασία να ωφελήσει την καινοτομία;

•

Πότε μπορείτε να εφαρμόσετε τη συνεργασία σε μια διαδικασία καινοτομίας; Παράδειγμα;

•

Σε ποιους τομείς καινοτομίας μπορείτε να εφαρμόσετε τη συνεργασία; Βέλτιστη πρακτική;

•

Τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη προτού χρησιμοποιήσετε τη συνεργασία σε μια διαδικασία καινοτομίας;

+

Πηγή εικόνας: https://www.flaticon.com/free-icon/solution_2090291#term=solutions&page=1&position=54

ΛΥΣΕΙΣ

+ Συνεργασία και καινοτομία

Πώς ευθυγραμμίζεται η διαχείριση συνεργασίας με την
καινοτομία;
Η καινοτομία μπορεί να προκύψει μέσα από την επικοινωνία ανθρώπων με
διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρίες, που είτε επιλύουν προβλήματα ή παράγουν ιδέες που δημιουργούν αξία. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για
την αύξηση του δυναμικού της καινοτομίας και, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας
για αυτήν

πηγή: freepik.com

+ Συνεργασία και καινοτομία

Πώς μπορεί η συνεργασία να ωφελήσει την καινοτομία;
•

Η συνεργασία επιτρέπει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων

•

Η συνεργασία επιτρέπει συμπληρωματική εμπειρία ή περισσότερες ιδέες
από μια νέα οπτική γωνία

•

Η συνεργασία προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για νέες ιδέες
που προωθούν την καινοτομία

•

Η ενθάρρυνση του προσωπικού για επικοινωνία με άλλα άτομα, (είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά) , να έχουν ισχυρά κίνητρα και αυτοπεποίθηση
Αυτό ωφελεί την καινοτομία

+ Συνεργασία και καινοτομία

Πότε μπορείτε να εφαρμόσετε τη συνεργασία σε μια διαδικασία
καινοτομίας;
•

Σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας καινοτομίας

Για την παραγωγή ιδεών

Στον σχεδιασμό έργου

Στην εφαρμογή/εκτέλεση

Για την
επίλυση
προβλημάτων

Στην αξιολόγηση

+ Συνεργασία και καινοτομία
Σε ποιους τομείς καινοτομίας μπορείτε να εφαρμόσετε τη συνεργασία;
Σχεδόν σε όλους
Υγεία
Τεχνολογία
Επιχειρηματικότητα

Σχέδιο

Ενέργεια

Επικοινωνία

Μάρκετινγκ
Πληροφορική

NEXUS βίντεο. University of Leeds
https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w

+ Συνεργασία και καινοτομία
Τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη προτού χρησιμοποιήσετε
τη συνεργασία σε μια διαδικασία καινοτομίας;
•

επιλογή του σωστού συνεργάτη

•

συμφωνία κοινών προθέσεων

•

καθορισμός ενός ορισμού για την επιτυχία

•

δημιουργία κοινού επιπέδου συμμετοχής

•

καθορισμός κοινών στόχων μέσω διαπραγμάτευσης

•

διάκριση ολόκληρης της εργασίας σε μικρότερες εργασίες

•

ανάθεση των εργασιών στους ιδιοκτήτες προς ολοκλήρωση

•

συνδυασμός της εργασίας για να λάβετε ένα αποτέλεσμα που να είναι καλύτερο
από εκείνο που θα μπορούσατε να έχετε επιτύχει μόνοι σας.

•

Εάν επιχειρείτε να βελτιώσετε την εσωτερική συνεργασία, είναι καλή ιδέα να ενημερώσετε το προσωπικό σας και να βεβαιωθείτε ότι αισθάνονται μέρος της διαδικασίας.

+Βοηθήματα εκμάθησης
https://www.youtube.com/watch?v=va
N6FtJ8inA
Vitasek, K. (2015), 15, Innovation and
Collaboration: It's Not An Either-Or
Proposition, διαθέσιμο στο:
https://www.forbes.com/sites/katevita
sek/2015/01/13/innovation-and- collaboration-its-not-an-either-or- proposition/

Ανασκόπηση της ενότητας
Η ενότητα αυτή αποδεικνύει μέσα από την απάντηση διαφορετικών ερωτημάτων τον τρόπο που η
συνεργασία συνδέεται με την καινοτομία.
Εξηγεί τα εργαλεία και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια κάθε φάσης μιας διαδικασίας συνεργασίας, αλλά και τον τρόπο που μια
διαδικασία συνεργασίας μπορεί να εφαρμοστεί σε
κάθε φάση της διαδικασίας καινοτομίας μιας εταιρείας
Παρουσιάζει τα βασικά σημεία που συνδέουν τη
συνεργασία και την καινοτομία

