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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ   

Η κοινοπραξία του προγράμματος “Creativity Training for Europe” (CT +), Stichting 

Amsterdam European Mobility (Ολλανδία), Lancaster & Morecambe College (Ηνωμένο 

Βασίλειο), EURO-NET (Ιταλία), Emphasys Centre (Κύπρος), και Postal 3 (Ισπανία), θα 

ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους συνέλαβαν για την υλοποίηση αυτού του 

προγράμματος: 

 Τις πέντε ομάδες νέων δημιουργικών ανθρώπων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων για το πρόγραμμα δημιουργικότητας στην 

επιχειρηματικότητα.  

 Τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους οργανισμούς και τα διάφορα εκπαιδευτικά 

κέντρα και κέντρα κατάρτισης που μας συμβούλευσαν σχετικά με τα προβλήματα 

και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν.  

 Οι επιχειρηματίες που έχουν συνεισφέρει με χρήσιμες πληροφορίες για τις 

ανάγκες του προγράμματος καθώς επίσης και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε 

κάθε χώρα εταίρο 

 Τους ανθρώπους που συνέβαλαν μέσω συνεντεύξεων και μας βοήθησαν να 

κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα του θέματος 

 Τις επιχειρήσεις που μοιράστηκαν μαζί μας την γνώμη τους σχετικά με τις 

ανάγκες και τις δεξιότητες του μέλλοντος 

 Τους ανθρώπους που σχετίζονται επαγγελματικά με τον τομέα της 

δημιουργικότητας και συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω 

συναντήσεων, ομαδικών ή και ατομικών. 

 

 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τα μέλη και το προσωπικό των 

πέντε οργανισμών/εταιριών που συνέβαλαν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην 

δημιουργία αυτού του Πλαισίου Δεξιοτήτων και την χρησιμότητα του για περαιτέρω 

έρευνα. 

 

Χωρίς αυτούς, δε θα μπορούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

συμπεράσματα αυτής της έρευνας αποδεικνύονται χρήσιμα αφού έρχονται να 

εξασφαλίσουν την ανάγκη των δημιουργικών ανθρώπων για βελτίωση των δεξιοτήτων 

τους, της ανταγωνιστικότητας και της αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 

σήμερα καθώς επίσης και της ικανότητας να γίνουν επιχειρηματίας με κοινωνικό και 

οικονομικό. 

 

Μια ομαδική προσπάθεια στην οποία συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι τους οποίους τα 

συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και προσπάθειας. 

 

Ομάδα CT+, 2019 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την δημιουργία ενός 

προγράμματος στην κάθε χώρα εταίρο που συμμετάσχει, για ενήλικες με 

δημιουργικές δεξιότητες. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται δεδομένο ότι η δημιουργικότητα δεν είναι απλά ένα 

ταλέντο, αλλά μια ικανότητα η οποία μπορεί να αναπτυχθεί.  Ωστόσο, το πρόγραμμα CT 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο τομέα της 

δημιουργικότητας, με σκοπό να δημιουργήσει και να αναπτύξει ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισμένες στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Η 

δημιουργικότητα ανθίζει κυρίως σε κοινωνίες όπου η ελευθερία και η ισότητα μεταξύ των 

ανθρώπων και η ανταλλαγή πρακτικών κουλτούρας  θεωρούνται δεδομένα. 

 

Επιπρόσθετα, το κίνητρο για τη δημιουργία αυτού του προγράμματος είναι οι αυξημένες 

απαιτήσεις των ταλαντούχων ενηλίκων και να επιτύχουμε τους στόχους του 

προγράμματος. 

 

Από τη στιγμή που η δημιουργικότητα παίζει ένα τόσο σημαντικό ρόλο στις μέρες μας, 

δεν εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι το 2009 έχει καθοριστεί ως η Ευρωπαϊκή Χρονιά 

Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (Αρ. Απόφασης 1350/2008/EC). Στην αρχική σελίδα 

όπου παρουσιάζεται αυτή η απόφαση αναγράφεται το εξής: Η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και ατομική ευημερία. Ωστόσο, η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν παράγοντες επιχειρηματικότητας και 

δημιουργούν την ανάγκη για νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. 

 

Αυτές οι δεξιότητες αναφέρονται ως δεξιότητες κλειδιά (βλέπε εισηγήσεις για 

δεξιότητες κλειδιά Δια Βίου Μάθησης, και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας) καθώς ευθυγραμμίζονται με τις ιδέες της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων CT+ έχει δημιουργηθεί βάση έρευνας που διεξάχθηκε στην 

Κύπρο, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, 

εξετάζοντας παραδείγματα και εμπειρικές μελέτες στις χώρες αυτές. Το Πλαίσιο 

Δεξιοτήτων προσφέρει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό πακέτο σε σχέση με το περιεχόμενο 

και την μεθοδολογία άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών που εφαρμόστηκαν στον τομέα 

αυτό. 

 

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων CT+ σχεδιάστηκε με βάση το κριτήριο της πρακτικής του 

εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς, 

δίνοντας έμφαση στην δημιουργικότητα των ανθρώπων και τις επιχειρηματικές 

τους δυνατότητες. 
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Since creativity plays such an important role nowadays, it is not surprising that the year 

2009 was declared to the European Year of Creativity and Innovation (Decision No 

1350/2008/EC). The homepage of the so named year announced the following key 

message: Creativity and innovation contribute to economic prosperity as well as 

to social and individual wellbeing. So creativity and innovation are thriving factors 

for entrepreneurship and important new skills needed in new jobs.  

 

Therefore, these capacities are mentioned as key competences (see the 

recommendations on key competences for lifelong learning, and the resolution on new 

skills and new jobs) and thus being in line with the ideas of the Lisbon strategy. 

 

This Framework has been prepared taking as reference the reality of Cyprus, Italy, 

Holland, United Kingdom and Spain, as representative examples of profiles, 

cultures, and varied territories in Europe; offering here a very useful work path when 

it comes to properly conceive -or focus- any subsequent initiative in terms of content 

and/or methodologies to apply in this field. 

 

Its design has followed criteria of practical utility and links with the requirements 

and opportunities detected in the market, emphasizing both the improvement of 

people's creativity, and their entrepreneurial capacity as creative economic 

agents.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δημιουργικότητα αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί για τη κουλτούρα και τις πολιτιστικές 

εκφράσεις, και αντίστροφα.  Ήδη, στο πρόγραμμα Κουλτούρας της ΕΕ (2007 – 2013) η 

δημιουργικότητα αφομοιώνεται μέσω της κουλτούρας και της προώθησης δημιουργικών 

βιομηχανιών ως πολιτική της ΕΕ. 

 

Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα σχετικά με την κουλτούρα και την επίδραση της 

διατυπώνεται το εξής: Ο ρόλος της κουλτούρας  στην ενίσχυση και ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας πρέπει να διερευνείται και να προωθείται. 

Η δημιουργικότητα είναι η βάση για την κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία και 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και εργασίας 

στην ΕΕ. 

 

Το πρόγραμμα CT+ στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως η 

δημιουργικότητα αφού από την αρχή της οικονομικής κρίσης του 2007, η 

δημιουργικότητα φαντάζει σαν μια προσωπική δεξιότητα την οποία πρέπει να 

ξεπεράσεις προκλήσεις και απαιτήσεις για να αποκτήσεις. Για αυτό το πρόβλημα δεν 

υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση αλλά πολλές: ευελιξία, αλλόκοτες μεθοδολογίες και 

δημιουργικοί τρόποι για επίλυση προβλημάτων μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες 

προσεγγίσεις στις μέρες μας.  

 

Για να βρεθούν δημιουργικές λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα, είναι σημαντικό να  

κατανοήσουμε την σημασία της καινοτομίας η οποία φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη 

στην Ευρωπαϊκή οικονομία. 

 

Επιπρόσθετα, η δημιουργικότητα είναι μια ανθρώπινη ικανότητα που εμπλουτίζει την 

προσωπική ζωή και επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιμετωπίσει καθημερινές προκλήσεις 

και να αναπτύξει την συνεργασία στην κοινωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πιο κάτω περιγράφονται η διαδικασία, τα θεμέλια και οι στόχοι στους οποίους βασίστηκε 

αυτή η έρευνα.  Για την προετοιμασία αυτής της έρευνας, ακολουθήθηκαν 

κατευθυντήριες γραμμές για να αποδοθεί μια πραγματική εικόνα ενός πλαισίου 

κατάρτισης στον τομέα της δημιουργικότητας. Το πλαίσιο ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες των δημιουργικών ατόμων που δεν κατέχουν κάποιο 

δίπλωμα/πτυχίο με στόχο της αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους με προοπτική να γίνουν 

επιχειρηματίες ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

 

1.  ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το πρόγραμμα Creativity Training for Europe (CT) έχει ως στόχο την ανάλυση της 

παρούσας κατάστασης στον εκπαιδευτικό τομέα της δημιουργικότητας στις χώρες των 

εταίρων που συμμετέχουν για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

σχετικά με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

 

Από την άλλη, αυτή η έρευα αναλύει τις καλές πρακτικές που έχουν δημιουργηθεί σε 

σχέση με την προώθηση της κουλτούρας στον τομέα της εκπαίδευσης της 

δημιουργικότητας που συνδέεται με την βιωσιμότητα του προγράμματος και τη 

δημιουργία μιας κοινότητας δημιουργικών ανθρώπων που δουλεύουν και συνεργάζονται 

για να βελτιώσουν τις πιθανότητες σου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον, με εκπαίδευση, επίβλεψη και καθοδήγηση.  

 

1. Βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ευκαιριών βάση των αναγκών τους 

2. Αύξηση των απαιτήσεων μέσω ενός αποτελεσματικού οδηγού καθοδήγησης και 

στρατηγικών ενθάρρυνσης  

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο έρευνας συμπεριλαμβάνει αρκετά 

βήματα σε κάθε χώρα εταίρο καθώς επίσης και μια σύντομη σειρά εκπαιδευτικών 

σεναρίων (C1) που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο για την σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Ο κύριος σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο εντοπισμός των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

στον τομέα της δημιουργικότητας καθώς και η καταγραφή καλών πρακτικών. 

Εντοπίσαμε 5 πεδία/τομείς. 
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Αυτή η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση των αναγκών που υλοποιήθηκε σε κάθε 

οργανισμό με σκοπό τη γενική ιδέα του προγράμματος  το οποίο επιβεβαιώνει την 

διαύγεια του προβλήματος.  

 

Υπάρχει ενός μεγάλος αριθμός ενηλίκων οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάποιο 

δίπλωμα/πτυχίο, αλλά έχουν αναπτυγμένο σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της 

δημιουργικότητας στους τομείς της φωτογραφίας, του σχεδιασμού, της μουσικής, κτλ.  

Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα CT+ και τις ευκαιρίες 

εκπαίδευσης που προσφέρει για να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης έχουν ληφθεί υπόψη τόσο τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από τον κάθε εταίρο, όσο και η αξιολόγηση που έγινε από εξωτερικά 

ινστιτούτα.   Είναι μια διαδικασία με κοινά αρχεία και διαδικασίες που χρησιμοποιείται ως 

βάση για την βελτίωση των προτάσεων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

Προτεραιότητες: 

 

a) Ανάλυση της κατάστασης της εκπαίδευσης στον τομέα της δημιουργικότητας  

στις χώρες εταίρων  

b) Ανάλυση καλών πρακτικών που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την προώθηση 

της κουλτούρας της εκπαίδευσης στον τομέα της δημιουργικότητας 

 

Για την συγκεκριμένη έρευνα, η κοινοπραξία ακολούθησε μια συγκεκριμένη σειρά 

δράσεων σχετική με την συλλογή πληροφοριών για τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης της 

δημιουργικότητας, καθώς επίσης και τη συλλογή  καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν 

στον τομέα της δημιουργικότητας και τις επαγγελματικές δεξιότητες ενός δημιουργικού 

ατόμου.  

 

Ο οργανισμός Postal 3, επεξεργάστηκε την τελική αναφορά βασισμένος στις έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, στην κάθε χώρα εταίρο.  

 

Αυτή η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απαραίτητη προεργασία για την διαμόρφωση 

μιας σωστής εικόνας σχετικά με τις κατάσταση των δημιουργικών ατόμων και την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

 

Η σύντομη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο για τα 

μέλη της κοινοπραξίας είχε ως στόχο την ανταλλαγή προσεγγίσεων και καλών 

πρακτικών στην κάθε χώρα για την ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας. 
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Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης για το περιεχόμενο και την δομή των 

παραδοτέων. Οι ενήλικες της ομάδας-στόχος μας θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν  

εμπειρίες για να συμβάλουν στην δημιουργία οδηγών.  

 

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Υποθέτουμε ότι οι περιορισμοί είναι το κλειδί για την διαδικασία της έρευνας στο 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων που αφορά  την εκπαίδευση δημιουργικότητας στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ των βασικών 

δεξιοτήτων μαζί με των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την εκπαίδευση 

δημιουργικότητας.  

 

Η εκπαίδευση δημιουργικότητας στον τομέα της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα 

σύνολο διαχειριστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς επίσης και συμπεριφοράς η 

οποία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν υπεύθυνους ρόλους να αποτρέψουν και 

να ελαττώσουν τον άγχος στην δουλειά.  

 

Αυτό το παραδοτέο αποτελείται από δύο μέρη και μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

σε μια από της χώρες που απαρτίζουν την κοινοπραξία. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να συμμετέχουν στα πολυπολιτισμικά εργαστήρια που οργανώθηκαν από τους 

εταίρους και χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως παρουσιάσεις, συζητήσεις, μελέτες 

περιπτώσεων (case studies) κτλπ.  

 

Μια σειρά από συγκεκριμένα θέματα, δραστηριότητες αφορά το περιεχόμενο στο πλαίσιο 

δεξιοτήτων. Αυτή η σειρά είναι η βάση για την έρευνα από προηγούμενες έρευνες.  

 

 

4. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Αυτό το αρχείο έχει ως δομή την ανάλυση για την εκπαίδευση δημιουργικότητας στον 

τομέα της επιχειρηματικότητα που δημιουργήθηκε με τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα.  

 

Για το λόγο αυτό, η ανάλυση και η διάγνωση που προκύπτει από τη δημιουργική 

πραγματικότητα κάθε χώρας, περιλαμβάνεται στην πρώτη θέση. και αργότερα παρέχει 

μια ευρωπαϊκή προοπτική της κατάστασης της κατάρτισης δημιουργικότητας στην 

Ευρώπη. 
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Αυτό μας δίνει μια πολύ πολύτιμη αρχική άποψη για να προσδιορίσουμε τόσο τις 

πραγματικές ανάγκες σε αυτό το τεύχος, όσο και να καθορίσουμε το περιβάλλον 

κοινωνικής δραστηριότητας και δραστηριότητας όπου θα εφαρμοστεί οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία βελτίωσης. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε μια πρώτη προσέγγιση στην πρόταση για το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, και η προέλευση των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την προετοιμασία της δίνεται παρακάτω, προτού συμπεριλάβετε την τοπική πρόταση 

για το Πλαίσιο της δημιουργικότητας κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα βάσει της 

προηγούμενης ατομικής διάγνωσης και μια κοινή πρόταση - Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο - 

βασισμένο στην ανάλυση της κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η συμπερίληψη τόσο των τοπικών προτάσεων πλαισίων όσο και του ευρωπαϊκού 

πλαισίου επιτρέπει τη μερική εφαρμογή του ίδιου και τη μετέπειτα χρήση του σε 

περιβάλλοντα με κοινά σημεία με κάθε ένα παράδειγμα, διευκολύνοντας τόσο τη γενική 

χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου όσο και την εφαρμογή τοπικών πλαισίων για μερική 

λύσεις σε οριοθετημένα περιβάλλοντα. 

Μόλις καθιερωθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, το CT + παρέχει παραδείγματα 

δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να ενισχύσουν και να 

αναπτύξουν τις ικανότητες που αποτελούν αυτό το πλαίσιο, το οποίο ξεκίνησε η ομάδα 

CT + έλεγξε την καταλληλότητα και τον αντίκτυπο των συμπερασμάτων της. 

Επομένως, αυτή η δομή ανταποκρίνεται όχι μόνο στην ανάγκη παροχής ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου κατάρτισης για τη δημιουργικότητα στην επιχειρηματικότητα και 

τις ρίζες της, αλλά και μερικών εργαλείων που επιτρέπουν την προσαρμογή της σε 

συγκεκριμένες πραγματικότητες και την επιχειρησιακή εφαρμογή της σε μια ευέλικτη, 

ανοιχτή, περίπλοκη και πολύ δυναμική περιβάλλον.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

Η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εκπαίδευση δημιουργικότητας στον 

τομέα της  επιχειρηματικότητας ξεκίνησε από την πραγματικότητα που επιτεύχθηκε σε 

διάφορα μέρη της Ευρώπης, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά, και στο κοινό 

περιβάλλον που δείχνουν · επηρεάζοντας έτσι ιδιαίτερα τα πολλά κοινά σημεία που 

εντοπίστηκαν στις ανάγκες των δημιουργικών ανθρώπων στην Ευρώπη, και τις 

δυνατότητές τους προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να είναι σε θέση να 

τους επικεντρώσουν στην επιχειρηματικότητα. 

Κάθε χώρα και κάθε κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον υπήρξε μια ευκαιρία για έρευνα 

και ανάλυση και, ταυτόχρονα, μια ευκαιρία να συμβάλει σε αυτήν την ευρωπαϊκή 

προοπτική που αναζητήθηκε. παροχή αναγκών αλλά και ευκαιριών και πρωτοβουλιών 

για βελτίωση. 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ: ΚΥΠΡΟΣ  

Αυτή η έρευνα παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση σχετικά με τα προγράμματα 

δημιουργικότητας στην Κύπρο. Αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία της κουλτούρας του 

νησιού καθώς και τα υφιστάμενα έργα στον τομές της δημιουργικότητας στην Κύπρο. 

1.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η κυπριακή κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως πλούσια, δεδομένου ότι έχει επηρεαστεί 

από πολλές άλλες κουλτούρες και κυρίως την Ελληνική, την Οθωμανική και την Αγγλική.  

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην διατήρηση αυτού του πλούσιου ιστορικού πολιτισμού 

και την διάδοση της λογοτεχνίας, της μουσικής, του χορού και των τεχνών των κυπρίων.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

- Προ-Δημοτική Εκπαίδευση: Υποχρεωτική για παιδιά άνω των τριών. 

- Δημοτική Εκπαίδευση: υποχρεωτική και διαρκεί έξι χρόνια 

- Δευτεροβάθμια: αποτελείται από δύο κύκλους των τριών χρόνων: Γυμνάσιο 

(υποχρεωτικό) και Λύκειο (υποχρεωτικό) για μαθητές ηλικίας 12-18 χρονών. Αντί για 

το Λύκειο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν σε Τεχνική Σχολή.  Μετά την 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η εισαγωγή μιας νέας Διδακτέας 

Ύλης, η Μουσική και Φυσική Αγωγή αποτελούν μαθήματα σε ειδικά σχολεία 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Μουσικό Σχολείο και σχολείο Φυσικής Αγωγής σε 

όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  

 

Η επίσημη διδακτέα ύλη στην Κύπρο προωθεί τις δημιουργικές δεξιότητες μέσω των 

μαθημάτων της Τέχνης, Μουσικής, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας και Λογοτεχνία.  Το 

θέατρο και η μουσική αποτελούν μαθήματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Ο χορός εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέατρο και ο χορός αποτελούν επίσης μέρος του μαθήματος 

της λογοτεχνίας. Παρόλα αυτά, πολλά παιδιά επιλέγουν να παρακολουθούν μαθήματα 

σε ιδιωτικά κέντρα και ινστιτούτα στον ελεύθερο τους χρόνο όπως μπάντες, χορωδίες 

κτλπ. 

 

Ανώτατη εκπαίδευση – κατ’ επιλογήν σπουδές σε Ανώτατα ιδρύματα. Τα πιο κάτω 

πανεπιστήμια έχουν την έδρα τους στην Κύπρο και προσφέρουν σπουδές σχετικές με 

την δημιουργικότητα, όπως η Μουσική, οι Τέχνες και ο Αθλητισμός: 

 

A. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Καλές Τέχνες 

B. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μουσική, Μουσική Τεχνολογία 

C. Frederic University: Εκπαιδευτικές και Αθλητικές επιστήμες 

D. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μουσική, Χορός, Αθλητική Διοίκηση 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο προσφέρει καλοκαιρινά μαθήματα 

για μουσική Τζαζ για νέους και συνεργάζεται με το Δήμο Στροβόλου. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής στα 

σχολεία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος , έχουν ληφθεί πολλά μέτρα σχετικά με την 

εκπαίδευση και κατάρτιση βάση των προτεραιοτήτων της Ευρώπης 2020 και της 

Ψηφιακής Ατζέντας: 

- Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδασκαλία και τη μάθηση 

- Η δημιουργία μιας ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου 

- Οι επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες για μαθητές και δασκάλους 

 

Επιπρόσθετα, πολλοί νέοι ταλαντούχοι στις Τέχνες/Μουσική έχουν την δυνατότητα να 

φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία τα οποία ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως 

Μουσική και Καλές Τέχνες, κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα σχολείο σε κάθε πόλη, γεγονός που δυσκολεύει τους 

μαθητές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Παρόλα αυτά, οι μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να φοιτήσουν στα τμήματα Καλών Τεχνών που 

προσφέρονται στα σχολεία Τεχνικής Μέσης και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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Το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΠ, ειδικά για 

ευάλωτες ομάδες νέων, στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών 

δημόσιων σχολείων. Το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ … καινοτόμες δράσεις φια την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας μέσω εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως η μουσική, ο χορός, το 

θέατρο, η δημοσιογραφία, ο αθλητισμός κ.α.) συμπεριλαμβάνοντας άλλες μοντέρνες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Όλα τα πανεπιστήμια στην Κύπρο προσφέρουν  μαθήματα σχετικά με τον πολιτισμό, τη 

δημιουργικότητα και την τεχνολογία όπως θεατρικές σπουδές, πολιτικές και ανάπτυξη 

κουλτούρας/πολιτισμού, επικοινωνία και δημοσιογραφία. Από την άλλη, τα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν μουσική και τέχνη. 

1.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην Κύπρο, το τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ (Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού) είναι υπεύθυνο για την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού 

εντός και εκτός της χώρας, κυρίως μέσω της πλατφόρμας του.  Η πλατφόρμα των 

πολιτιστικών υπηρεσιών λειτουργεί σαν δίκτυο και προβάλλει την δουλειά πολλών 

καλλιτεχνών του νησιού στους τομείς την τέχνης, μουσικής, συγγραφής, 

κινηματογράφου/θεάτρου κ.α. 

Το τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών συνεργάζεται επίσης με άλλα τμήματα υπουργείων 

της χώρας για πολιτιστικά θέματα, εκδηλώσεις κτλ. καθώς επίσης και άλλα δημόσια 

τμήματα/υπηρεσίες όπως: 

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, ο ΘΟΚ προωθεί το θέατρο στον εκπαιδευτικό τομέα με πολλούς 

τρόπους. Ο οργανισμός Θεατρικά Σχολικά Παιχνίδια. Μέσα στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης των καθηγητών είναι και το εκπαιδευτικό θέατρο όπου λαμβάνουν 

πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πώς να εισάγουν καινούριες και 

καινοτόμες μεθόδους στην εκπαίδευση.  

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού οργανώνει κάθε χρόνο διάφορες εκδηλώσεις για 

την προώθηση του τουρισμού, χρησιμοποιώντας όλες τις ευκαιρίες και τους πόρους 

που διατίθενται. 

-  Κυπριακή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων η οποία συντονίζει το πρόγραμμα , το οποίο 

υποστηρίζει νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες στον πολιτιστικό τομέα.  

Συγκεκριμένα το τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη 

πολιτικών στο τομέα των Τεχνών και την διάδοση πληροφοριών σχετικά με διάφορα 

πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις δημιουργικότητας που λαμβάνουν μέρος στην 

χώρα. Ένα άλλο καθήκον του τμήματος Πολιτιστικών Υπηρεσιών είναι να προσκαλεί 
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τον κόσμο σε αυτές τις εκδηλώσεις και να προωθεί τα κατορθώματα και τις επιτυχίες 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται και εκτός της χώρας. 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Κύπρου είναι ο 

κύριος παράγοντας που εμπλέκεται στις 

πολιτικές που επηρεάζουν τους νέους και, ως εκ 

τούτου, είναι η υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή 

της προαναφερθείσας στρατηγικής. 

Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από νέους (μουσικά φεστιβάλ, 

φωτογραφικές εκθέσεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.) χρηματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα Youth Initiatives. Το Συμβούλιο Νεολαίας διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα 

στην Κύπρο και παρέχει στους νέους, ευκαιρίες κινητικότητας και ενεργό συμμετοχή στην 

πολιτιστική, πολιτική και κοινωνική ζωή της Κύπρου μέσω μορφών τέχνης όπως 

ζωγραφική, μουσική, χορός και θέατρο. 

 

Οι τρεις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι: 

1. Πολιτιστικές παρεμβάσεις 

2. Σχέδια καινοτομίας και δημιουργικότητας 

3. Έκδοση βιβλίων 

 

Η κύρια πρόκληση της δραστηριότητας των νέων σε τέτοιες μορφές τέχνης είναι η 

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι νέοι σε όλη την Εθνική 

Στρατηγική για τη Νεολαία. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο Νεολαίας της Κύπρου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, 

προσφέρει στους νέους (έως 35 ετών) την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθήματα 

δωρεάν ή χαμηλού κόστους που έχουν δημιουργηθεί σε Ανοικτά Σχολεία των Δήμων και 

στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το ΥΠΠ παρέχει επίσης ευκαιρίες δια βίου μάθησης 

μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε κάθε κοινότητα και λέσχη νεολαίας που 

δείχνει ενδιαφέρον για τη δημιουργία μικρών ομάδων. 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πολιτικές για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα των 

νέων. Αυτός ο τομέας καλύπτεται μέσω της εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία και των 

πολιτικών του MOEC. 

Σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των νέων, η κυβέρνηση το 2017, δημιούργησε την 

Εθνική Στρατηγική Νεολαίας της Κύπρου, η οποία ισχύει έως το έτος 2022. Ο γενικός 
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στόχος της πολιτικής είναι «να παρέχει στους νέους τις ευκαιρίες και την ενδυνάμωση 

για να φτάσουν πλήρες δυναμικό σε όλους τους τομείς της ζωής τους, και να μπορούν 

να χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους προς όφελος του εαυτού τους και της κοινωνίας ». Το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής εφαρμόζεται σε 8 τομείς, όπως ορίζεται από τη 

στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Απασχόληση και 

Επιχειρηματικότητα, Υγεία & Ευημερία, Συμμετοχή, Εθελοντικές Δραστηριότητες, 

Κοινωνική Ένταξη, Νεολαία & Κόσμος και Δημιουργικότητα και Πολιτισμός. 

Η Στρατηγική δηλώνει ότι, ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός συντελεστής 

στην πρόοδο της δημιουργικότητας στους νέους, καθώς δίνει προτεραιότητα στην 

προώθηση για τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη καλλιτεχνικής δημιουργικότητας 

και παροχή εύκολης πρόσβασης και ίσης συμμετοχής στις τέχνες και τον πολιτισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, η στρατηγική στοχεύει τα ακόλουθα: 

 

1. Προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης καλλιτεχνών 

2. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων μεθόδων και πρακτικών πολιτιστικής 

έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας 

3. Επιτρέψτε τη συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνονται σε εθνικό / περιφερειακό 

/ τοπικό επίπεδο 

4. Ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων από άλλες 

χώρες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

5. Προώθηση της αλληλεπίδρασης σε πολιτιστικά ζητήματα με άλλες χώρες 

6. Βελτίωση εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες στον πολιτισμό 

7. Δημιουργήστε ανοιχτούς και ελεύθερους χώρους για χρήση από δημιουργικούς 

ανθρώπους για την ανάπτυξη του ταλέντου τους 

8. Εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε πολιτιστικά ιδρύματα και προγράμματα 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρέχουν ευκαιρίες μάθησης για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Τα περισσότερα από τα 

μαθήματα επικεντρώνονται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, πολιτιστικών και 

υγειονομικών προγραμμάτων καθώς και χειροτεχνίας και τεχνών. 

Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων και 
χρηματοδοτούνται για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικά. 

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην Κύπρο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

εκπαιδεύσεις που να στοχεύουν στη δημιουργικότητα, αν και υπάρχουν πολλοί 
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οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση σε άλλους τομείς στους οποίους η 

δημιουργικότητα είναι κορυφαία και παρατίθενται παρακάτω: 

Το Σπίτι για Συνεργασία είναι ένα ζωντανό κοινοτικό κέντρο που παρέχει ευκαιρίες σε 

νέους, στο ευρύ κοινό, ακτιβιστές, εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες να 

αναπτύξουν γνώση και κριτική σκέψη μέσω ποικίλων και πλούσιων πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το σπίτι για συνεργασία στοχεύει 

ουσιαστικά να γεφυρώσει την οικοδόμηση μεταξύ των κυπριακών κοινοτήτων 

παρέχοντας χώρους εργασίας και ευκαιρίες για ΜΚΟ και άτομα να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν καινοτόμα έργα. 

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μη-τυπική μάθηση στην Κύπρο. Τα προσφερόμενα 

μαθήματα ποικίλλουν και περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες, τέχνες και χειροτεχνίες, 

πολιτιστικά προγράμματα, υγεία και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και 

επαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Οι στόχοι των Κέντρων Εκπαίδευσης 

είναι η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών και της κοινωνίας, 

καθώς και η κοινωνική ένταξη ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό και φυλετικό 

υπόβαθρο. 

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης για περαιτέρω 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η AEC οργανώνει διάφορες μαθησιακές 

δραστηριότητες κάθε χρόνο, ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ανάγκες. 

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Κύπρου (ή ΟΝΕΚ, όπως είναι ευρύτερα γνωστό από το 

ελληνικό ακρωνύμιο) είναι το Εθνικό Γραφείο Νεολαίας Erasmus + στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Η ΟΝΕΚ είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο, ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε 

υπήρξε το κύριο συμβουλευτικό όργανο για θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία. Το 

πιο σημαντικό, η ΟΝΕΚ αναλαμβάνει επίσης έργα, με στόχο τους 3 κύριους στόχους του 

οργανισμού: την πρόοδο και την ευημερία των νέων στην Κύπρο, την παροχή ευκαιριών 

για ενεργό συμμετοχή και ευθύνη στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη 

και τη δημιουργική δέσμευση και ψυχαγωγία, με απώτερο σκοπό την άμεση και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη νεολαία. Το 

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου προωθεί την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων στην 

Κύπρο, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή, προωθώντας 

παράλληλα την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 

πρόοδο της χώρας. 

Το Συμβούλιο Νεότητας Κύπρου αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση 

της καινοτομίας και της δημιουργικότητας Κάποιοι από αυτούς είναι: 

1. Youth Marketspace: Παρέχει πρόσβαση σε υπερσύγχρονο και υπερσύγχρονο 

εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την υλοποίηση των 

επιχειρηματικών τους ιδεών. 
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2. Το πρόγραμμα STEAMers: «Το STEAMers» λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα S.T.E.A.M Centers. Τα αρχικά του αναφέρονται σε Επιστήμη, 

Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά. Το πρόγραμμα προσφέρει μια 

σειρά από εργαστήρια Ρομποτικής, Κωδικοποίησης, Δημιουργίας 

Κινηματογράφου, Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής, 

Δράμας και Τέχνης. 

3. Βραβείο Νεότητας: Προώθηση και απονομή ατόμων που ενθαρρύνουν την 

καινοτομία και τον πολιτισμό μέσω της δουλειάς τους 

4. Ακαδημία Νεολαίας Ηγεσίας: Προώθηση της δημιουργικότητας μέσω της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας και επιχειρηματικότητας 

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κλαμπ Νεολαίας (ή KOKEN, από το ελληνικό ακρωνύμιο), ο 

μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο νησί. Αυτός ο 

οργανισμός προωθεί την ενεργό συμμετοχή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω 

δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, όπως ο πολιτισμός, η μη τυπική εκπαίδευση, τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο εθελοντισμός. Το CYCO είναι 

ο συντονιστικός φορέας των Youth Clubs του νησιού, που αριθμεί 85 Youth Clubs κάτω 

από την ομπρέλα του, και είναι εξέχον μέλος τόσο της ONEK όσο και της CYC. Οι πρώτοι 

σύλλογοι νεολαίας ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως κυβερνητική 

πρωτοβουλία. Επικεντρώθηκαν κυρίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

κοινωνική συμβολή, την τέχνη, τη δημιουργικότητα και τον αθλητισμό. Ιστορικά, οι 

Σύλλογοι Νέων υπηρέτησαν σημαντικό ρόλο στην κυπριακή κοινωνία μετά την τουρκική 

εισβολή το 1974, καθώς παρείχαν χώρο για εποικοδομητικές ψυχαγωγικές και 

δημιουργικές δραστηριότητες για πρόσφυγες που ζούσαν στα στρατόπεδα. Σήμερα, τα 

Youth Clubs έχουν διατηρήσει τον κοινωνικό τους κεντρικό χαρακτήρα. Είναι εθελοντικές 

οργανώσεις που δημιουργήθηκαν από τη νεολαία για τη νεολαία, παρέχοντας ασφαλείς 

χώρους για την ανάπτυξη της νέας δημιουργικότητας, ταλέντου και φαντασίας, αλλά 

επίσης παρέχουν ένα χώρο για συζήτηση των ανησυχιών και των προβλημάτων. Οι 

σύλλογοι νέων βοηθούν στην ανάπτυξη της ωριμότητας και της ευθύνης, αναθέτοντας 

στους νέους διοικητικές ευθύνες και συντονισμό δραστηριοτήτων. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Θεάτρου (THOC, από το ελληνικό ακρωνύμιο) είναι ο 

μεγαλύτερος και πιο γνωστός θεατρικός οργανισμός στην Κύπρο, ο οποίος προσφέρει 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια σε όλη την Κύπρο. Ο Κυπριακός 

Οργανισμός Θεάτρου που ιδρύθηκε το 1971, είναι το κρατικό θέατρο της Κύπρου. Οι 

διάφορες δραστηριότητες της THOC περιλαμβάνουν 

πληθώρα θεατρικών εκδηλώσεων, σε μια συνεχή και 

δημιουργική ανάπτυξη, που χαρακτηρίζονται από 

καλλιτεχνικό και κοινωνικοπολιτικό προσανατολισμό. 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 Cultural Workshop Ayion Omologiton 

 Cooking workshops 

 Cyprus Theatre Museum 

 Cyprus Photographic Society  

 Cyprus Annual Festivals  

 Cyprus Handicraft Service 

 Dance House Lefkosia 

 Fengaros Music Festival 

 

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ  

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την κατάσταση της κατάρτισης δημιουργικότητας στην Ιταλία, 
που συνδέεται με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της κατάρτισης. 

2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Η δημιουργικότητα είναι μια λέξη που γενικά υποδεικνύει την τέχνη ή τη γνωστική 
ικανότητα του νου να δημιουργεί και να εφεύρει. Ωστόσο, μπορεί να έχει πολλές 
διαφορετικές ερμηνείες και έννοιες. 
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η δημιουργικότητα και επομένως είναι δύσκολο να μας 
αποδώσουμε μια ποιότητα, ένα ταλέντο, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με 
τον δημιουργικό σκηνοθέτη Stefen Mumaw, η δημιουργικότητα οφείλεται, για 
παράδειγμα, στην "επίλυση προβλημάτων", με την προσθήκη ορισμένων βασικών 
χαρακτηριστικών: συνάφεια και καινοτομία. 
 
Η δημιουργικότητα είναι η λύση σε προβλήματα σχετικότητας και καινοτομίας. 
 
Η δημιουργικότητα, σε αυτόν τον σύγχρονο ορισμό, συνδέεται εγγενώς όχι μόνο με την 
καλλιτεχνική σφαίρα και με την εφεύρεση (σύμφωνα με την παράδοση), αλλά και με την 
καινοτομία, που είναι ο μετασχηματισμός που προκαλείται από την εισαγωγή 
καινοτομιών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση προϊόντων, 
διαδικασιών , καταστάσεις, κλπ ... Χρειάζεται δημιουργικότητα για τη δημιουργία 
καινοτομίας. 
Η αποκλίνουσα σκέψη στα παιδιά μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το 98% των 
παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο είναι "δημιουργικές ιδιοφυΐες" - μπορούν να 
σκεφτούν ατελείωτες δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν ένα συνδετήρα. Αυτή η 
ικανότητα μειώνεται δραστικά καθώς περνούν από το επίσημο σχολικό σύστημα και, σε 
ηλικία 25 ετών, μόνο το 3% παραμένει δημιουργική ιδιοφυΐα. Οι περισσότεροι από εμάς 
μπορούν να σκεφτούν μόνο μία ή λίγες χρήσεις για ένα συνδετήρα. 
 
Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, κριτικής σκέψης 
και δημιουργικότητας θα είναι οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες τα επόμενα χρόνια, 
όπως επεσήμανε η WEF για μερικά χρόνια: η «Έκθεση για το μέλλον της εργασίας» 

http://politistiko-ergastiri.org/en/
https://www.thecookeryschoolcyprus.com/workshops/
http://www.cyprustheatremuseum.com/?s=εργαστήρι
https://www.cps.com.cy/uploads/1/0/1/8/101820920/nl-nic-201904.pdf
https://www.visitcyprus.com/files/Events/Cyprus_Annual_Events_2019.pdf
https://www.facebook.com/CyprusHandicraftService/
http://www.dancehouselefkosia.com/bouffon-tριηµερο-θεατρικο-εργαστηρι-µε-τον-mick-barnf/
http://parathyro.politis.com.cy/2019/04/mousiko-chorio-fengaros-2019/
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(έκθεση της 2016) είχε δείξει πώς η δημιουργικότητα είχε μετακινηθεί από τη 10η στην 
3η θέση σε μόλις πέντε χρόνια στην κατάταξη των δεξιοτήτων. η πιο πρόσφατη έκθεση 
του 2018 επιβεβαίωσε την ίδια τάση. 
 
Η Ιταλία, όπως είναι γνωστό, έχει κληρονομήσει ένα διάσημο παρελθόν, την κληρονομιά 

ενός λαού που συνέβαλε πάντα με τη νοημοσύνη του στην ανάπτυξη και τον 

εμπλουτισμό μιας μοναδικής πολιτιστικής και δημιουργικής κληρονομιάς. 
 

2.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΙΤΑΛΙΑ  

Η δημιουργική παραγωγή και οι δημιουργικοί κλάδοι χρησιμοποιούν πολύ σημαντικές 

στην ιταλική κοινωνική και οικονομική δομή, όπως μπορείτε να δείτε αναλύοντας τα 

σημαντικά στοιχεία που παρέχει. 

 

Διάγραμμα # 1 "Italia Creativa" - Legenda 

 Αρχιτεκτονική στην αναζήτηση της αειφορίας: 69.489 απασχολούμενοι - 2,6 εκατ. 

Ευρώ. 

 Παραστατικές Τέχνες ένας τομέας αριστείας: 151.280 απασχολούμενοι - 4,5 

εκατομμύρια ευρώ. 

Οι εικαστικές τέχνες είναι μια τεράστια κληρονομιά που πρέπει να αναπτυχθεί: 241.607 

απασχολούμενοι - 11,2 εκατομμύρια ευρώ. 
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 Κινηματογράφος Σήμερα Δημιουργικότητα για να επιστρέψετε σε ένα εξαιρετικό 

παρελθόν: 74.014 απασχολούμενοι - 1,7 εκατομμύρια ευρώ. 

 Τομέας βιβλίων σχετικά με τον τρόπο ψηφιοποίησης: 140.173 απασχολούμενοι - 3,1 

εκατ. Ευρώ 

 Μουσική προς την πρόσβαση και όχι για την ιδιοκτησία: 160.598 απασχολούμενοι - 

4,3 εκατομμύρια ευρώ. 

 Εφημερίδες και περιοδικά για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο: 100.949 

απασχολούμενοι - 5,1 εκατομμύρια ευρώ. 

 Αίθουσα διαφήμισης για τη δημιουργικότητα της ψηφιακής γενιάς: 94.741 εργαζόμενοι 

-7,4 εκατομμύρια ευρώ. 

 Ραδιόφωνο προς ψηφιακό, ήδη κοινωνικό και κινητό: 7.917 απασχολούμενοι - 0,8 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Τηλεόραση και οικιακή ψυχαγωγία για νέους τρόπους χρήσης: 95.885 

απασχολούμενοι - 12,2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Βιντεοπαιχνίδια μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον: 15.420 εργαζόμενοι - 2,9 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Προς το παρόν, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός στην Ιταλία έχουν σημαντική 

οικονομική και κοινωνική αξία, τόσο όσον αφορά τον όγκο των επιχειρήσεων όσο και την 

απασχόληση, αλλά είναι σημαντικό να τους υποστηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε να 

εκφράσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό τους. Η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία 

δεν είναι μόνο η αιχμή της αιχμής της Ιταλίας, αλλά ένας στρατηγικός οικονομικός πόρος, 

ικανός να ωθήσει τις δυνάμεις για όλους τους άλλους τομείς. 

 

Η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία απασχολεί σχεδόν ένα εκατομμύριο 

εργαζόμενους στην Ιταλία. Ένα σημαντικό ποσοστό της είναι η απασχόληση γυναικών 

και νέων και παράγει αξία περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά τα μεγέθη, τα 

οποία μετρούν τη μόνη αξία που παράγεται από τον πυρήνα της Δημιουργικής 

Βιομηχανίας –αυτό που ισούται με το 2,9% του ΑΕΠ– πρέπει επίσης να προστεθούν τα 

κέρδη που παράγονται έμμεσα στις άλλες βιομηχανίες. 

 

Η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός είναι στην πραγματικότητα ο τρόπος της ιταλικής 

διαφοροποίησης, η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής τους. 

Αυτός ο τομέας χαρακτηρίζεται έντονα από την καινοτομία και από μεγάλο αριθμό νέων 

και γυναικών εργαζομένων σε σύγκριση με άλλους τομείς της εθνικής βιομηχανίας. 

Αυτός ο τομέας είναι ικανός να παράγει προστιθέμενη αξία πέρα από τα απλά οικονομικά 

έσοδα. Η Creative Italy τρέφεται από μια υλική και άυλη κληρονομιά που αποτελεί την 

ίδια την ψυχή αυτής της χώρας και για την οποία η Ιταλία εκτιμάται και εκτιμάται 

παγκοσμίως: αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, λογοτεχνία, μουσική, βιντεοπαιχνίδια, 

κινούμενα σχέδια, εικαστικές τέχνες, εκδόσεις και μόδα και σχέδιο. 
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Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένας παράδοξος κίνδυνος από το 

να συνηθίσεις την ομορφιά, ωστόσο αυτός ο κίνδυνος είναι πάντα υψηλός σε μια χώρα 

όπως η Ιταλία. Ζούμε περιτριγυρισμένοι από την τέχνη, από τις δόξες του παρελθόντος, 

και είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με την ομορφιά στην οποία βυθίζουμε καθημερινά για να 

πιστεύουμε ότι δεν πρέπει πλέον να εκπλαγούμε, παρά να μην χρειάζεται να 

ανησυχούμε καθόλου. 

 

«Μια χώρα αδρανοποίησης, μια συλλογική υπαρξιακή λήθαργος»: με αυτόν τον τρόπο 

η τελευταία έκθεση CENSIS ορίζει την Ιταλία, μια χώρα «όπου το βλέμμα δεν είναι προς 

το μέλλον, αλλά οι άνθρωποι ζουν καθημερινά». 

 

Μεταξύ των πολλών σκιών που παρουσιάζονται στην ετήσια φωτογραφία CENSIS, ένα 

φως προέρχεται από τον αριθμό των αυτοαπασχολούμενων νέων και την επιθυμία τους 

να δεσμευτούν στα σύνορα της καινοτομίας. Εξ ου και το συμπέρασμα ανοίγει ευτυχώς 

στην ελπίδα: "είναι η δημιουργικότητα, πάνω απ 'όλα η δημιουργικότητα, η κάρτα 

ανάπτυξης". 

 

Ένα φύλλο που πρέπει να παίξουμε με τη βοήθεια όλων, γιατί ανήκει σε εμάς με φυσική 

κλήση και με ιστορική παράδοση. Δεν ειπώθηκε μέχρι πρόσφατα ότι όλοι οι Ιταλοί είναι 

επιχειρηματίες; Και ότι η καλύτερη ποιότητά τους ήταν απλώς φαντασία, 

δημιουργικότητα, εφευρετικότητα; Και δεν λένε ότι η τέχνη και ο πολιτισμός 

συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων και των οποίων υπάρχει ίχνος σε κάθε 

μέρος της όμορφης χώρας τους; 

Η ζωή των λαών δείχνει ότι εάν ο πολιτισμός δεν καλλιεργείται και δεν είναι ζωντανός 

πολιτισμός, στεγνώνει. Εάν δεν τροφοδοτείται από νέες μεταμοσχεύσεις, γίνεται εύρημα, 

γίνεται μούχλα και πεθαίνει. Ο πολιτισμός δεν πεθαίνει μόνο, χωρίς πολιτισμό και 

επιθυμία. Οι άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς έκπληξη, γερνούν και βυθίζονται στον 

μηδενισμό. 

 

Η δημιουργικότητα είναι επομένως θεμελιώδης. Από τη μία, η δημιουργικότητα - όπως 

λέει η ετυμολογία - είναι να είναι κάτι από το τίποτα, επομένως ενεργεί ανεξάρτητα από 

την κληρονομιά. Αλλά σύμφωνα με τις διδασκαλίες της ιστορίας, γνωρίζουμε ότι η 

δημιουργικότητα γεννά ένα νέο λουλούδι, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ, αλλά αυτό το 

λουλούδι γεννιέται σε καλλιεργημένη γη, γονιμοποιημένη από την εκπαίδευση των 

ματιών και του νου. 

 

Μια εκπαίδευση που προέρχεται από την οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, των 

κοινωνικών δικτύων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν βασίζονται τόσο σε ομιλίες ή 

κείμενα: η δημιουργικότητα δεν προέρχεται από εκεί. Βγαίνει από την έλξη της ομορφιάς. 
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Ο πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της χώρας: μια ευκαιρία για τους 

νέους. 

 

Στην Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

και η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 

 

Διάγραμμα # 2 - Θρύλος 

Μέσος όρος σε όλους τους τομείς 

 Ποσοστό ανεργίας των νέων (15-39 ετών): UE28 13% - DE 6% - UK 9% - FR 14% - 

IT 20%. 

 Ποσοστό ανεργίας (15 - 64 ετών): UE28 10% - DE 5% - UK 6% - FR 10% - IT 13%. 

 

Το ποσοστό των εργαζομένων στον δημιουργικό τομέα, από την άλλη πλευρά, είναι 

υψηλότερο από ό, τι στην Ευρώπη. Έντεκα τομείς: αρχιτεκτονική, εικαστικές και 

παραστατικές τέχνες, κινηματογράφος, βιβλία, μουσική, διαφήμιση, εφημερίδες και 

περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και οικιακή ψυχαγωγία, βιντεοπαιχνίδια, 

επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον το 41% των απασχολούμενων είναι κάτω των 40 ετών. 

(Σύμφωνα με το Διάγραμμα # 1 «Italia Creativa»). 

Λαμβάνοντας υπόψη τώρα το μερίδιο των άμεσων απασχολούμενων μόνο στη 

βιομηχανία πολιτισμού και δημιουργικότητας σε σύγκριση με το σύνολο των 

απασχολούμενων, η Ιταλία έχει καλύτερη κατάσταση από την ευρωπαϊκή: φτάνει στην 

πραγματικότητα το 3,8% - 5 του συνόλου των απασχολούμενων, έναντι του 3,3% - 6 της 

ΕΕ28 στο σύνολό της. 
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Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι πρόκειται για μια βιομηχανία με υψηλό ποσοστό 

ανθρώπινου κεφαλαίου, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διανοητική συμβολή. 

 

Διάγραμμα # 3 - Θρύλος 
 UE28: 7,1 εκατ. Απασχολούνται στη Δημιουργική Βιομηχανία - 3,3% του συνόλου 

των απασχολούμενων. 
 IT: 0,9 εκ. Απασχολούνται στη Δημιουργική Βιομηχανία - 3,8% του συνόλου των 

απασχολούμενων. 
 
Η διαφήμιση, η αρχιτεκτονική και τα βιντεοπαιχνίδια είναι οι νεότεροι τομείς της 
βιομηχανίας Ιταλίας πολιτισμού και δημιουργικότητας. 
Οι περισσότεροι τομείς της δημιουργικής αλυσίδας έχουν υψηλότερο ποσοστό 

απασχολούμενων νέων από τον ιταλικό μέσο όρο για όλους τους οικονομικούς τομείς. 

Το ίδιο είναι εμφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Διάγραμμα # 4 -% νέοι που απασχολούνται στη Δημιουργική Βιομηχανία - Legenda 

 Μέσος όρος πληροφορικής σε όλους τους τομείς 37% 

 Μέσος όρος UE28 σε όλους τους τομείς 44% 
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 Διαφήμιση; Αρχιτεκτονική; Βιντεοπαιχνίδια; Κινηματογράφος; Εφημερίδες και 

περιοδικά; Βιβλία Εικαστικές τέχνες; Τηλεόραση και οικιακή ψυχαγωγία; Τέχνες του 

θεάματος; ΜΟΥΣΙΚΗ; Ραδιόφωνο. 

 

Η δημιουργική βιομηχανία και η έλευση του ψηφιακού: δημιουργία νέων επαγγελματικών 

μορφών και νέων εκπαιδευτικών αναγκών. 

 

Διάγραμμα # 5 

Αυτά τα ψηφιακά επαγγέλματα, μαζί με πολλά άλλα, έχουν πλέον γίνει μέρος φυσικών 
ευκαιριών εργασίας για νέους που θέλουν να ακολουθήσουν μια καριέρα στη 
δημιουργική βιομηχανία. 

Αυτό αποδεικνύεται από ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με το ποσοστό 
απασχόλησης μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μεταξύ των πρώην 
μαθητών του μεταπτυχιακού τίτλου σε Χαρτί και Ψηφιακές Εκδόσεις, που 
πραγματοποιήθηκε από το Università Cattolica del Sacro Cuore σε συνεργασία με το 
School of Publishing Piamarta, το 40% ανέλαβε το ρόλο του web editor (ιστοσελίδες, και- 
εμπόριο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης), 17% του σχεδιασμού ηλεκτρονικών βιβλίων 
και προϊόντων πολυμέσων, 5% της διαχείρισης μεταδεδομένων. 

Επιπλέον, όλοι αυτοί οι επαγγελματισμοί χαρακτηρίζονται από έναν φυσικό σύνδεσμο 
με τα συμφέροντα και τις προσδοκίες των νέων γενεών, αποκαλύπτοντας ότι είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμοι για να βοηθήσουν την είσοδο των νέων στον κόσμο της εργασίας. 

Πώς να αντιμετωπίσουμε αυτήν την «εμπορική επανάσταση», που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
από την άποψη της εκπαίδευσης; 
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2.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Η βιομηχανία κατάρτισης στην Ιταλία παρουσιάζει ένα καλά ανεπτυγμένο βασικό 

σύστημα που υποστηρίζει τη Δημιουργική Βιομηχανία. Τα μεγάλα ονόματα της ιταλικής 

ακαδημαϊκής κατάρτισης μπορούν να προσφέρουν επιλογές αριστείας στους νέους, 

μέσω πτυχίων και μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

Επιπλέον μπορεί να συμπεριληφθούν εξειδικευμένα προγράμματα, που γεννήθηκαν με 

την πάροδο των ετών για να υποστηρίξουν τη δημιουργία των επαγγελματικών μορφών 

της αυριανής δημιουργικότητας. 

Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κάθετες στον τομέα της δημιουργίας, 

που στοχεύουν να φέρουν τους νέους πιο κοντά στον τομέα (για παράδειγμα, το 

Εργαστήριο Formentini for Publishing). 

 

Από την άλλη πλευρά, ο ψηφιακός επαγγελματισμός, που είναι από τη φύση του 

ρευστός, αλλάζει και κάνει το έργο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων «δύσκολο». Αυτά 

πρέπει να τείνουν όλο και περισσότερο προς τη δημιουργία σύνθετων πολιτιστικών 

προφίλ. Η απόκτηση σε βάθος τεχνικών δεξιοτήτων σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν 

είναι πλέον ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης: αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία 

σήμερα είναι η ικανότητα να εξελιχθεί με το πλαίσιο, εκφράζοντας την ευελιξία και την 

ευελιξία. 

 

Στην εκπαίδευση των νέων, είναι όλο και πιο σημαντικό να αποκτήσετε εγκάρσιες 

ικανότητες εκτός από την ύπαρξη μιας σταθερής και πολιτιστικής κατάρτισης και της 

επιλεγμένης εξειδίκευσης. Όλοι οι τομείς σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της 

καλλιτεχνικής και ανθρωπιστικής, ακαδημαϊκής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να παρέχουν το σωστό συνδυασμό επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 

Είναι σημαντικό να παραδεχτούμε και να υπογραμμίσουμε, ωστόσο, ότι παρά την ευρεία 

ευαισθητοποίηση, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία παραμένει 

αγκυροβολημένη με την παλιά λογική και τις μεθοδολογίες που δεν είναι μόνο 

ξεπερασμένες, αλλά αναστέλλουν τη διαδικασία δημιουργικής ανάπτυξης ενός ατόμου. 

Διαλέξεις, πολύ αυστηρά διδακτικά προγράμματα και πάνω απ 'όλα οι εκπαιδευτικοί που 

δεν είναι έτοιμοι για αυτήν την αλλαγή, αφήνουν το ιταλικό σχολείο ένα αρχαϊκό και όχι 

πολύ παραγωγικό μοντέλο δημιουργικότητας. 

 

Η δημιουργική σκέψη παρεμποδίζεται κάπως από τα πρώτα χρόνια του σχολείου, 

ακριβώς όταν τα παιδιά το αναπτύσσουν και πρέπει να τονωθούν. 

 

Πώς μπορεί λοιπόν το σχολείο να προωθήσει την ανάπτυξη του δημιουργικού δυναμικού 

των μαθητών; Πρώτα απ 'όλα, η προώθηση ενός κλίματος που μας καλεί να είμαστε 

δημιουργικοί και να αναλάβουμε (από την πλευρά των εκπαιδευτικών) και κάνοντας τους 
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μαθητές να υιοθετούν τις στάσεις που είναι συνεπείς με αυτό που απαιτεί η 

δημιουργικότητα. 

Το σχολικό σύστημα δεν βοηθά πάντα τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μια ευέλικτη 

μέθοδο που προάγει τη δημιουργική συμπεριφορά στους μαθητές τους. Μερικές φορές 

οι μαθητές δείχνουν περιέργεια και παρορμητικότητα, δείχνουν ανησυχία και, κατά 

συνέπεια, μπορούν να διαταράξουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπάρχει η τάση να ανταμείβετε μόνο τις «σωστές» απαντήσεις και να 

τιμωρείτε τις «λάθος» απαντήσεις. 

 

Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά και τους νέους και να τους αποτρέψει 

από την εμφάνιση αρχικών ιδεών ή απροσδόκητων λύσεων, επειδή φοβούνται ότι δεν 

θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Η τάση να μην «ρισκάρουμε» 

μπορεί να υπονομεύσει τη δημιουργική έκφραση στο σχολείο. 

Ο δάσκαλος πρέπει στη συνέχεια να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία η 

προσωπική και η μη συμβατική άποψη ενθαρρύνεται και ανταμείβεται. Είναι σημαντικό 

να ικανοποιήσετε τον μαθητή για την ευφάνταστη προσπάθεια που καταβάλλεται, καθώς 

οι νέες ιδέες που αναδύονται μπορούν να επαληθευτούν και τελικά να οδηγήσουν στην 

επιθυμητή λύση. 

 

Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας απαιτεί τρόπους εργασίας που επιτρέπουν στον 

μαθητή να αισθάνεται ότι εμπλέκεται και άνετα να προτείνει ασυνήθιστες και υπερβολικές 

ιδέες. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο μαθητής, ο τόνος με τον οποίο παραδίδονται 

οι παραδόσεις, τα σχόλια που γίνονται στις παραστάσεις του μπορούν να στείλουν 

σήματα που ενθαρρύνουν ή αναστέλλουν τη δημιουργική παραγωγή. 

 

Αυτές οι σκέψεις έχουν να κάνουν με αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί το 

«υπόβαθρο» της δημιουργικότητας. τις περιβαλλοντικές και σχεσιακές προϋποθέσεις 

που επικοινωνούν στον μαθητή ότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η ακρίβεια, η 

εφαρμογή γνωστών εννοιών ή καθορισμένων κανόνων, η αντιστοιχία με τους κανόνες 

και τα κριτήρια, αλλά η γενναιοδωρία, η φαντασία, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία. 

 

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ  

Η Ολλανδία είναι μια πολύ δυναμική χώρα με μια μακρά δημιουργική παράδοση, η 
οποία, επιπλέον, ενώνει στην περίπτωση αυτή ένα ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα. 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Η ιστορία της Ολλανδίας εκτείνεται στις μέρες της δόξας ως μια πλούσια ναυτική 
αυτοκρατορία του 17ου αιώνα ως την εποχή της ως αποικιακή δύναμη και το 
σημερινό της καθεστώς ως ένα από τα πιο φιλελεύθερα έθνη στον κόσμο. 
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Η Ολλανδία, εκτός από το μικρό της μέγεθος, ήταν πάντα πολύ καλά επικεντρωμένη 
στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη, οδηγώντας οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
κινήματα και μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει την καινοτόμο χώρα που γνωρίζουμε 
σήμερα. 

Σε σχέση με την τέχνη και τον πολιτισμό, αυτό που έχει σημασία για εμάς στο ευρωπαϊκό 
έργο, υπάρχουν δύο σημαντικές στιγμές που πρέπει να λάβουμε υπόψη, το SXV και το 
SXI με την άνθηση της φλαμανδικής ζωγραφικής και τον μετα-ιμπρεσιονισμό που 
συμβαίνει στο τέλος του SXIX και την αρχή του ΧΧ αιώνα με την παγκόσμια φιγούρα και 
τον ζωντανό μύθο τους, Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 

Σήμερα, οι Κάτω Χώρες δεν γνωρίζουν πια από τους καλλιτέχνες εικαστικών και καλών 

τεχνών τους, αλλά γνωρίζουν και από άλλους πολύ δημιουργικούς και καινοτόμους 

τομείς όπως μιούζικαλ, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις, βιντεοπαιχνίδια και ηλεκτρο 

μουσική. Τα δημιουργικά προϊόντα εμπορεύονται παγκοσμίως ως καλοί Καλβινιστές 

έμποροι που ήταν πάντα. 

3.2.  Ζωγραφική: Αυτή η πειθαρχία μπορεί να χωριστεί σε 3 περιόδους, τη βόρεια 

αναγέννηση, τη χρυσή εποχή και τον μετα-ιμπρεσιονισμό. Το πρώτο με τον John 

van Eyck και τον Jheronimus van Aken ακριβώς στην εποχή του μπαρόκ, το 

δεύτερο με τον Rembrandt ή τον Johannes Vermeer να ηγείται του αγώνα, και 

το τρίτο με το εικονικό και καθολικό φιγούρα ζωντανό Vincent Van Gogh. 

 

 Λογοτεχνία: Ξεκινώντας με τον ανθρωπιστικό Erasmus του Ρότερνταμ και πατέρα του 
προγράμματος, το έργο αυτό πλαισιώνεται, συνεχίζοντας με μια άλλη εμβληματική και 
καθολική φιγούρα όπως είναι η Άννα Φρανκ ή σύγχρονοι συγγραφείς όπως ο Χάρι 
Μουλίς, ο Γκέρντ Ριβ και ο Γουίλεμ Φρέντερικ Χέρμανς, γράφοντας ως καλλιτεχνικό Η 
έκφραση είναι κάτι που μπορεί να παίξει και η Ολλανδία σε παγκόσμια κλίμακα. 

Κινηματογράφος: Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ολλανδικού κινηματογράφου και 
των γειτονικών τους χωρών, είναι ότι ολλανδικός χρηματοδοτείται δημόσια, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι ο κινηματογράφος που κατασκευάζεται στις Κάτω Χώρες έχει λιγότερη 
ποιότητα ή αντίκτυπο, καθώς αρκετοί σκηνοθέτες και παραγωγές έχουν τιμολογηθεί 
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περισσότερο. Σημαντικά Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Βενετία, Βερολίνο και Κάννες) Ο 
Γουίλι Μούλεν, διάσημος στις αρχές του 1900 και πατέρας του ολλανδικού 
κινηματογράφου είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, που ιδρύθηκε με τον αδερφό του, 
την πρώτη ολλανδική εταιρεία παραγωγής ταινιών. Τα δύο είδη κινηματογράφου που 
λειτουργούν καλύτερα στην Ολλανδία είναι η προσαρμογή των παιδικών 
μυθιστορημάτων και το είδος του ντοκιμαντέρ που έχει διαβόητο παγκόσμιο αντίκτυπο 
στο διεθνές φεστιβάλ ταινιών ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη 
του Άμστερνταμ. 

Μουσική: Το ολλανδικό techno είναι το διακεκριμένο σήμα τους και η μεγαλύτερη 
πολιτιστική εξαγωγή τους στον κόσμο. Οι καλύτεροι DJs στη μουσική σκηνή του electro 
dance είναι ολλανδοί, συμπεριλαμβανομένων των Tiësto, Don Diablo, Armin Van 
Buuren, Ferry Corsten ή Sander van Door, για να αναφέρουμε μερικά. Ένα παγκόσμιο 
χτύπημα και πολιτιστικός φανατισμός που χτίστηκε στις Κάτω Χώρες στον κόσμο. Άλλα 
μουσικά είδη εκτός από το Hip-Hop είναι μόνο μαρτυρία στην Ολλανδία. Η εκδήλωση 
χορού του Άμστερνταμ είναι το κορυφαίο συνέδριο ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο 
και το μεγαλύτερο φεστιβάλ κλαμπ στον πλανήτη. 

 Αρχιτεκτονική: Η Ολλανδία είναι μια χώρα καινοτομίας, η εύρεση φιλικών προς το 
περιβάλλον λύσεων και ειδικών σε προϊόντα ανακύκλωσης, με όλες αυτές τις 
εγκαταστάσεις, είναι δύσκολο να βρεθούν οι καλύτεροι αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονικά 
στούντιο και εταιρείες στην Ευρώπη και πιθανώς στον κόσμο. Η αρχιτεκτονική είναι 
επίσης μια καλλιτεχνική έκφραση και ξέρουν πώς να το επιλύσουν. Η Ολλανδία έχει 
συνεισφέρει τεράστια στον τομέα της αρχιτεκτονικής τον τελευταίο αιώνα. Από το έργο 
του Hendrik Petrus Berlage και την έλευση του μοντερνισμού στη Σχολή του Άμστερνταμ, 
τον εξπρεσιονισμό και το ευρέως δημοφιλές De Stijl. Αυτά τα κινήματα έθεσαν τα θεμέλια 
για τη σύγχρονη ολλανδική αρχιτεκτονική που έχει δημιουργήσει μερικές από τις 
μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες εταιρείες του κόσμου. Για να αναφέρουμε μόνο μερικά 
παραδείγματα, στα πέντε πρώτα βρίσκουμε τους MVRDV, Oma, Unstudio, Mecanoo και 
NL Architect. 

3.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ   

Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι εκείνες οι βιομηχανίες που συνδυάζουν τη δημιουργία, 
παραγωγή και εμπορευματοποίηση δημιουργικών στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη το 
Τμήμα Ψηφιακού, Πολιτισμού και ΜΜΕ ως αφετηρία και σημαντικό σημείο, εντοπίστηκαν 
αρκετοί «βιομηχανικοί» τομείς από τη διαφήμιση, την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τις 
αντίκες, και τη μετάβαση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, σχεδιασμό, ταινίες και 
βίντεο, εκδόσεις, λογισμικό, τηλεόραση και ραδιόφωνο, όλα και όλα ενσωματώνουν μια 
διαφορετική τεχνολογία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες θεωρούνται παγκοσμίως ως 
εργαλείο καινοτομίας κατά της φτώχειας, που έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε 
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνοντας αυτό που έχει σημασία για το έργο 
μας Η δημιουργικότητα + δημιουργική επιχειρηματικότητα αντιπροσωπεύει την πρακτική 
της ίδρυσης μιας επιχείρησης σε μια δημιουργική βιομηχανία. Ο δημιουργικός 
επιχειρηματίας είναι επενδυτής σε ταλέντο, είτε από τον δικό του είτε με άλλους. 
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Η Ολλανδία είναι ο βασιλιάς, η δημιουργική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Φημισμένη 
διεθνώς για το επιχειρηματικό της πνεύμα και το σκεπτικό της, η Ολλανδία είναι το μέρος 
για να ενισχύσει το ταλέντο που έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα. Αυτή η μικρή χώρα στη 
Δυτική Ευρώπη, προσελκύει δημιουργικό μυαλό σε όλο τον κόσμο λόγω της υψηλής 
ποιότητας ζωής, των ευκαιριών, του πολύγλωσσου ταλέντου και της ανταγωνιστικής 
διεθνούς επιχείρησης. 

Όλος αυτός ο συνδυασμός συστατικών είναι αυτό που κάνει τις εταιρείες να 
αποφασίσουν να ανοίξουν κεντρικά γραφεία εδώ και να ξεκινήσουν να ζουν οι ιδέες τους. 

3.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η δημιουργική βιομηχανία είναι οι πιο δυναμικοί 

κορυφαίοι τομείς στην ολλανδική οικονομία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες (όπως ο 

σχεδιασμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, η μόδα, τα παιχνίδια και η 

αρχιτεκτονική) είναι κινητήρια δύναμη της καινοτομίας σε άλλους τομείς. Παρέχουν 

δημιουργικές λύσεις για κοινωνικές προκλήσεις σε τομείς όπως η υγειονομική 

περίθαλψη, η ασφάλεια και η ενέργεια. Η ολλανδική δημιουργική βιομηχανία είναι 

διεθνώς ένας κορυφαίος 10 παίκτης και έχει μερικά εκπληκτικά καινοτόμα μαθήματα, 

εκπαίδευση και μελέτες που αξίζει να αναφέρουμε. Επιλέξαμε τα επόμενα: 

 Ακαδημία σχεδιασμού του Αϊντχόβεν: Γεννήθηκε το 1995, το DAE είναι ένα 

διεπιστημονικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο για την τέχνη, την αρχιτεκτονική και το 

σχεδιασμό. Το έργο της σχολής και των αποφοίτων του τους έφερε διεθνή 

αναγνώριση. Το πρόγραμμα του πτυχίου χωρίζεται σε οκτώ διεπιστημονικά 

τμήματα, τα οποία καλύπτουν ευρέως την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη μόδα, τη 

γραφιστική και τη βιομηχανική σχεδίαση. Δεδομένου ότι η δομή του 

προγράμματος bachelor προορίζεται να είναι ευέλικτη, οι μαθητές είναι ελεύθεροι 

να μετακινούνται μεταξύ τμημάτων και όλοι οι φοιτητές αποφοιτούν με τον ίδιο 

βαθμό, Bachelor of Design. Το DAE προσφέρει επίσης τέσσερα διαφορετικά 

προγράμματα μεταπτυχιακών: MA Contextual Design, MA Social Design, MA 

Information Design και MA Design Curating and Writing. 

 

 Amsterdam Fashion Institute: Το AMFI είναι σήμερα το μεγαλύτερο ινστιτούτο 

μόδας στις Κάτω Χώρες. Περισσότεροι από 100 λέκτορες διδάσκουν 

περισσότερους από 1100 φοιτητές για όλες τις πτυχές του κόσμου της μόδας. Η 

AMFI είναι επίσης το μοναδικό ινστιτούτο μόδας στις Κάτω Χώρες που καλύπτει 

ολόκληρη την αλυσίδα μόδας. Αυτό εξασφαλίζει στους μαθητές μας να έχουν μια 

ευρεία προοπτική της βιομηχανίας μόδας. Επιλέγουν να ειδικευτούν είτε στη 

Μόδα & το Σχεδιασμό, τη Μόδα & τη Διαχείριση ή τη Μόδα & το μαρκάρισμα. Η 

AMFI προσφέρει όλα τα προγράμματά της στα Ολλανδικά καθώς και στα 

Αγγλικά. Οι μαθητές αποφοιτούν με πτυχίο Bachelor in Fashion & Textile 

Technologies. 
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 Το Άμστερνταμ Μόδα Ινστιτούτο έχει δύο χρόνια Master στη δημιουργία 

επιχειρήσεων μόδας. Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα που σας προετοιμάζει να 

γίνετε επιχειρηματίας μόδας εξοπλίζοντας σας με όλες τις δεξιότητες που θα 

χρειαστείτε για να λειτουργήσετε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτό το master 

βασίζεται σε τέσσερα κομμάτια. έρευνα; Επιχείρηση; Μάρκετινγκ και επωνυμία 

και προϊόν και υπηρεσία. Μια καινοτόμος μεθοδολογία για μια επιτυχημένη 

καριέρα στον τομέα της μόδας παγκοσμίως 

 

 ArtEZ Academy of Arts and design Arnhem: Το ArtEZ στο Arnhem, το Enschede και 

το Zwolle προετοιμάζει τους μαθητές για επαγγέλματα στα οποία η τέχνη, η γνώση και η 

δημιουργικότητα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Η ακαδημία ArtEZ χωρίζεται σε πέντε 

ιδρύματα. τέχνη και σχέδιο, μουσική, θέατρο και χορός και αρχιτεκτονική. Η μεθοδολογία 

και η εκπαίδευση που δίνουν, επιτρέπει στους νέους καλλιτέχνες να ευδοκιμήσουν και 

να εξερευνήσουν ποιοι είναι και τι θέλουν να εκφράσουν στον κόσμο, καθοδηγούμενοι 

από μερικούς από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς στον κόσμο. 

 Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ: Το Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ προσφέρει ένα πολύ 

ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πτυχίο στην πολιτιστική και οικονομική επιχειρηματικότητα. Η 

δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα αποτελούν κορυφαία θέματα στον πολιτιστικό 

τομέα και στη νέα οικονομία. Το Master Cultural Economics και Επιχειρηματικότητα στο 

Ρότερνταμ διερευνά διεξοδικά αυτά τα θέματα. 

 

Οι μαθητές αποκτούν ένα σταθερό υπόβαθρο στην πολιτιστική οικονομία, την 

πολιτιστική επιχειρηματικότητα και τις ερευνητικές μεθόδους. Μαθαίνουν για τις 

τελευταίες θεωρητικές εξελίξεις στα οικονομικά: αγορές τέχνης, πολιτιστικοί οργανισμοί, 

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιοποίηση, παραστατικές τέχνες, εμπορία 

πολιτιστικών αγαθών και για τον πολιτισμό πέρα από τις αγορές. 

Μια πολύ πρακτική διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδρομών. Οι μαθητές θα 

εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικές περιπτώσεις. Στην τελική διατριβή οι μαθητές 

ακολουθούν ένα θέμα της επιλογής τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες για τη 

διεξαγωγή της δικής τους έρευνας. 

Είναι αλήθεια ότι η μη τυπική εκπαιδευτική προσέγγιση είναι πιο δύσκολο να βρεθεί, 

αυτή η έλλειψη συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα πράγματα 

που αυτό το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει και να δώσει μια λύση ως άτομα με πολλή 

δημιουργικότητα. 

 

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
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Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους κύριους κινητήρες του πολιτισμού τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, του οποίου η δημιουργική και επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχει μεγάλη επιρροή τόσο ποιοτικά όσο και στην αγορά. 

4.1. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) είχε μια αμέτρητη επιρροή στο πολιτιστικό και δημιουργικό 

τοπίο της Ευρώπης και του ευρύτερου κόσμου για αιώνες. Μέσω της γεωγραφικής, 

γεωπολιτικής και οικονομικής του θέσης καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το Ηνωμένο 

Βασίλειο κατάφερε να καλλιεργήσει και να εξάγει εξωτερικά τη δημιουργική του 

κουλτούρα σε όλο τον κόσμο. Η κουλτούρα και η δημιουργικότητα του Ηνωμένου 

Βασιλείου επηρέασαν μια μεγάλη ποικιλία μορφών τέχνης και οι βιομηχανίες που 

συνδέονται με αυτές περιλαμβάνουν: 

 

 Τέχνη: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια 

μακρά ιστορία καλλιτεχνίας, από το 

Stonehenge έως την κελτική τέχνη έως 

την αγγλοσαξονική τέχνη, έχουμε δει την 

τέχνη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην πολιτιστική ταυτότητα του 

βρετανικού λαού. Ωστόσο, ενώ άλλες 

περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης 

είχαν έναν ανθισμένο κόσμο τέχνης από 

τον 15ο αιώνα και μετά, το Ηνωμένο 

Βασίλειο υστερούσε. Αυτό οφείλεται κυρίως στην κοινωνική, πολιτική και 

θρησκευτική αναταραχή, συμπεριλαμβανομένης της Προτεσταντικής 

Μεταρρύθμισης τον 16ο αιώνα, από αυτήν την περίοδο και μετά, η τέχνη του 

Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περιορισμένη και οι καλλιτέχνες εισήχθησαν κυρίως 

από την ηπειρωτική Ευρώπη, ιδίως κατά τη δυναστεία Tudor και τους 

Καλλιτέχνες του Γήπεδο Tudor (1485-1603). 

 

Μόνο τον 18ο αιώνα οι Βρετανοί καλλιτέχνες και καλλιτέχνες θα επηρέαζαν σοβαρά τον 

πολιτισμό και την κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περίοδος 1750-1790 αναφέρεται 

συχνά ως η «κλασική εποχή» της βρετανικής τέχνης και κυριαρχούσαν καλλιτέχνες 

όπως ο Joshua Reynolds και ο Thomas Gainsborough. Ακολούθησε η «Ρομαντική 

εποχή» στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα με επικεφαλής τους William 

Blake, J.M.W Turner και John Constable. 

 

Η βασιλεία της βασίλισσας Βικτώριας (1837-1901) γνώρισε δραματικές κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ο κόσμος της 

τέχνης, της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής άνθισε. Από την «Προ-Ραφαελική 
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Αδελφότητα» έως την ίδρυση του «New English Art Club», η βικτοριανή εποχή ήταν μια 

εποχή έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα σημειώθηκαν διάφορες περίοδοι στην καλλιτεχνική 

κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είδε την επίδραση του μοντερνισμού, του 

ιμπρεσιονισμού, του εξπρεσιονισμού και του σουρεαλισμού. Το καλλιτεχνικό τοπίο μετά 

το WW2 είδε την άνοδο καλλιτεχνών όπως ο Francis Bacon, ο Lucian Freud και το 

γλυπτό Henry Moore. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 η άνοδος του «Pop Art» 

κυριάρχησε στην καλλιτεχνική σκηνή με βασικά πρόσωπα όπως ο Richard Hamilton, ο 

David Hockney και ο Peter Blake. Στα τέλη του 20ου αιώνα σημειώθηκε η άνοδος της 

σύγχρονης τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αυξανόμενη επιρροή των 

μεταμοντέρνων τεχνών. Επικεφαλής των «Νέων Βρετανών Καλλιτεχνών», των οποίων 

ο αριθμός περιλαμβάνει τους Damien Hirst, Tracey Emin και Abigail Lane. Η πρόσφατη 

τάση έχει δει μια κίνηση προς την «τέχνη του δρόμου» ή την «τέχνη γκράφιτι» που 

συνοψίζεται από την παγκόσμια επιτυχία και επιρροή του καλλιτέχνη «Banksy». 

 

 Ποίηση και λογοτεχνία: Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις 

σημαντικότερες και πιο σημαντικές δημιουργικές βιομηχανίες στην ιστορία του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Από τον Μεσαίωνα και τον Geoffrey Chaucer, στα 

εκτεταμένα έργα του William Shakespeare του 16ου / 17ου αιώνα και του John 

Milton τον 17ο αιώνα, η βρετανική λογοτεχνία επηρέασε τη δημιουργική 

κουλτούρα και τη σκέψη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η επιρροή συνεχίστηκε τον 

18ο και 19ο αιώνα και είδε βασικά έργα συγγραφέων όπως οι William 

Wordsworth, Jane Austen, John Keats, Alfred Tennyson, Charles Dickens, οι 

Bronte Sisters, George Eliot και Thomas Hardy. Ο 19ος αιώνας τελείωσε με μια 

άνθηση βασικών επιστημονικών έργων επιστημονικής φαντασίας του 

συγγραφέα H.G Wells. 

 

Τότε, ο 20ος αιώνας είδε σημαντικά πολιτικά και φανταστικά έργα συγγραφέων 

όπως ο Brave New World του Aldous Huxley, το Animal Farm του George 

Orwell ή το Nineteen Eighty Four και η τριλογία του HRbit ή του Lord of the 

Rings του J.R.R Tolkien. Η βρετανική επιρροή στη σύγχρονη λογοτεχνία και 

γραφή συνεχίζεται μέχρι σήμερα με εξαιρετικά δημοφιλή έργα όπως η σειρά 

Harry Potter του J.K Rowling. 

 

 Μουσική: Η μουσική βιομηχανία είναι αναμφισβήτητα οι πιο επιτυχημένες και 

εμβληματικές δημιουργικές προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα στη 

σύγχρονη εποχή από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

παρήγαγε μερικούς αξιόλογους κλασικούς συνθέτες όπως ο Τόμας Τάλλης και ο 

Γουίλιαμ Μπίρντ τον 16ο αιώνα, ο Χένρι Πέρσελ τον 17ο αιώνα ή ο Χάμπερτ Πάρι 

και ο Έντουαρντ Έλγκαρ στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 35 από 142 

 

Ωστόσο, μόνο μετά τη μεταπολεμική εποχή και τη δραματική κοινωνική και 

πολιτική αλλαγή της δεκαετίας του 1960 η βρετανική μουσική βιομηχανία βρήκε 

πραγματικά παγκόσμια επιτυχία. 

 

Η δεκαετία του 1960 είδε μια δημιουργική έκρηξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και η 

μουσική ήταν στην πρώτη γραμμή. Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, μουσικοί 

και συγκροτήματα όπως οι The Bee Gees, The Beatles, The Rolling Stones, 

David Bowie, The Who, Elton John, Pink Floyd και Led Zeppelin βρήκαν εθνική 

και αργότερα παγκόσμια επιτυχία. Η τάση συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1970/80 

με την προσθήκη μπάντας όπως οι Queen, The Sex Pistols και Fleetwood Mac. 

 

Υπήρξε μια άλλη έκρηξη δημιουργικού μουσικού ταλέντου στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, καθώς συγκροτήματα όπως οι Pulp, Blur, Oasis και 

Radiohead κυκλοφόρησαν μαζικά επιτυχημένα άλμπουμ και κυριάρχησαν στη 

βρετανική μουσική σκηνή για την πλειοψηφία της δεκαετίας. Στις αρχές του 21ου 

αιώνα σημειώθηκε επίσης τεράστια επιτυχία για τη βρετανική μουσική 

βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών όπως η Amy Winehouse, ο 

Coldplay, ο Adele και πιο πρόσφατα ο Ed Sheeran. 

  

 Τηλεόραση: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια πλούσια ιστορία επιτυχημένων 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, πολλά από τα οποία είχαν τεράστια κριτική και 

εμπορική επιτυχία. Παραδοσιακά, η βρετανική τηλεοπτική κωμωδία ήταν η πιο 

επιτυχημένη, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών όπως ο μπαμπάς του Στρατού, 

το ιπτάμενο τσίρκο του Monty Python, το Open All Hours, οι ελαττωματικοί 

πύργοι, μόνο ανόητοι και άλογα, ο Black Adder, ο Father Ted και το Office για να 

αναφέρουμε μερικά. 

 

Η British Broadcasting Corporation (BBC) ήταν στην πρώτη γραμμή της 

βρετανικής τηλεοπτικής βιομηχανίας με εξαιρετικά επιτυχημένα προγράμματα 

όπως ο Dr. Who, Top Gear, The Apprentice, Line of Duty και μια εκτεταμένη 

συλλογή ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας όπως η σειρά Planet Earth, η σειρά Blue 

Planet και η ζωή. Η πρόσφατη άνοδος της δημοτικότητας της «κατ 'απαίτηση» 

τηλεόρασης έχει δει και πάλι μεγάλες επιτυχίες για τη βρετανική τηλεόραση, 

συμπεριλαμβανομένων των Downton Abbey, The Crown και Game of Thrones. 

 

 Κινηματογράφος: Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, ο 

βρετανικός κινηματογράφος έπαιξε βασικό ρόλο στη βιομηχανία του 

κινηματογράφου. Είδε τη «χρυσή εποχή» του βρετανικού κινηματογράφου στα 

τέλη της δεκαετίας του 1930 και του 1940 και συνέχισε να παράγει μερικές από 

τις πιο επιτυχημένες ταινίες, ηθοποιούς και σκηνοθέτες από τότε. Αυτό 

επιτεύχθηκε με τη βοήθεια ορισμένων εξαιρετικά επιτυχημένων βρετανικών 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 36 από 142 

 

εταιρειών παραγωγής ταινιών και στούντιο. Μερικά από τα πιο ισχυρά 

περιλαμβάνουν Τίτλος Εργασίας, Ealing Studios, Aardman Animations και 

Pinewood Studios. 

 

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες έχουν συμπεριλάβει τους 

Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Michael Powell, David Lean, Richard 

Attenborough, Ridley Scott, Danny Boyle, Ken Loach, Christopher Nolan, Mike 

Leigh και Steve McQueen. Μερικοί από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της 

Βρετανίας περιλαμβάνουν τους Charlie Chaplin, Laurence Olivier, Peter Sellers, 

Alec Guinness, Michael Caine, Maggie Smith, Anthony Hopkins, Sean Connery, 

Judi Dench, Ian McKellen, Gary Oldman, Helen Mirren και Daniel Day-Lewis. 

 

 Μόδα: Η βρετανική βιομηχανία μόδας έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες και είναι 

σήμερα ένας από τους κύριους τομείς ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σχεδιαστές μόδας όπως η Mary Quant στη δεκαετία του 1960, η Vivienne 

Westwood τη δεκαετία του 1970, ο Paul Smith στη δεκαετία του 1980, ο 

Alexander McQueen στη δεκαετία του 1990, η Stella McCartney και η Alice 

Temperley στη δεκαετία του 2000 επηρέασαν όλες τις τάσεις της μόδας και 

συνέβαλαν στη συνεχή επιτυχία της βρετανικής μόδας βιομηχανία. 

 

 Η βιομηχανία παιχνιδιών: Μια πρόσφατη ιστορία επιτυχίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ήταν η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Προγραμματιστές και 

εκδότες παιχνιδιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 

σχεδόν 2500 εταιρείες ενεργών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων βιομηχανιών όπως οι Rockstar North, 

Traveller's Tales, Codemasters, 4J Studios και Rocksteady Studios. Η 

βιομηχανία απασχολεί σήμερα πάνω από 50.000 άτομα σε ολόκληρο το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Περίληψη 

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα της πλούσιας και ποικίλης δημιουργικής ιστορίας 

του βρετανικού πολιτισμού. Η βρετανική κουλτούρα κατάφερε να αναπτύξει και να 

καλλιεργήσει δημιουργικό ταλέντο σε κλίμακα που μερικές άλλες χώρες μπορούν να 

διεκδικήσουν. Οι δημιουργικές βιομηχανίες έχουν συνεισφέρει ένα απίστευτο ποσό 

εισοδήματος και ευκαιρίας σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών ατόμων για αιώνες και 

φαίνεται να ευδοκιμούν όσο ποτέ άλλοτε στον τρέχοντα ψηφιακό κόσμο. 

 

Εκτιμάται τώρα ότι υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται στις 

δημιουργικές βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που σημαίνει ότι απαρτίζουν 

ένα στα έντεκα θέσεις εργασίας. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης 

επωφεληθεί μαζικά από τις δημιουργικές βιομηχανίες και σήμερα αποτελούν το 5% της 
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συνολικής βρετανικής οικονομίας. Η συνεισφορά αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από το 

υπόλοιπο της οικονομίας και εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. Λίρες. 

4.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Όπως έχουμε συζητήσει, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες 

στις δημιουργικές βιομηχανίες. Ο κλάδος σε μία από τις πραγματικές επιτυχίες του 

Ηνωμένου Βασιλείου και αναπτύσσεται επί του παρόντος με υψηλότερο ρυθμό από 

οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Αυτό υποστηρίχθηκε από πολλούς παράγοντες, όπως η 

σχετική οικονομική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ισχυρές εκπαιδευτικές 

παραδόσεις, οι καθιερωμένοι εμπορικοί και πνευματικοί δεσμοί με άλλες χώρες και η 

επίδραση της αγγλικής γλώσσας στις δημιουργικές βιομηχανίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

είχε επίσης ένα πλεονέκτημα έναντι ορισμένων άλλων ευρωπαϊκών χωρών λόγω των 

στενών ιστορικών και πολιτιστικών μας δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Αυτός ο παράγοντας μαζί με την επιρροή της αγγλικής γλώσσας έβαλε το Ηνωμένο 

Βασίλειο σε προνομιακή θέση στις δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα σε 

σχέση με τις βιομηχανίες κινηματογράφου / κινηματογράφου, μουσικής και ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. 

 

Πώς ορίζουμε τις Creative Industries στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δημιουργικοί κλάδοι περιλαμβάνουν τους ακόλουθους 

δώδεκα υποτομείς. 

1. Διαφήμιση και μάρκετινγκ 

2. Αρχιτεκτονική 

3. Χειροτεχνία 

4. Σχεδιασμός (Προϊόν, Γραφικό και Μόδα) 

5. Ταινία, τηλεόραση, βίντεο, ραδιόφωνο και φωτογραφία 

6. Υπηρεσίες πληροφορικής, λογισμικού και υπολογιστών 

7. Έκδοση 

8. Μουσεία, γκαλερί και βιβλιοθήκες 

9. Μουσική, παραστάσεις και εικαστικές τέχνες 

10. Κινούμενα σχέδια και οπτικά εφέ 

11. Βιντεοπαιχνίδια (Σχεδιασμός, Παραγωγή και Έκδοση) 

12. Κληρονομιά (ιστορικά κτίρια, αρχαιολογία και συντήρηση) 

  

Πώς υποστηρίζονται οι δημιουργικές βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, οι δημιουργικοί κλάδοι διαθέτουν μια ποικιλία 

συστημάτων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων, ιδιωτικών και 

φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών. Αυτά τα συστήματα υποστήριξης βοηθούν σε ζητήματα 

όπως η εξασφάλιση χρηματοδότησης για παραγωγή, η υποστήριξη των κυβερνητικών 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 38 από 142 

 

ομάδων συμφερόντων και η υπεράσπιση των δημιουργικών βιομηχανιών στην ευρύτερη 

κοινότητα. 

 

Αγγλική κυβέρνηση  

Το κυβερνητικό τμήμα που είναι υπεύθυνο για την πλειονότητα των δημιουργικών 

βιομηχανιών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το Τμήμα Ψηφιακών, Πολιτισμού, Μέσων και 

Αθλητισμού. Ο ρόλος τους είναι να «υπερασπιστούν την καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα» σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και να βοηθήσουν τις δημιουργικές 

βιομηχανίες (μεταξύ άλλων) να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν. Πρόσφατα 

δημοσίευσαν ένα νέο σχέδιο τμημάτων που είναι διαθέσιμο μέσω του παρακάτω 

συνδέσμου. 

https://www.gov.uk/government/publications/department-for-digital-culture-media-and-

sport-single-departmental-plan/dcms-single-departmental-plan-2019 

 

Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη στήριξη των 

δημιουργικών βιομηχανιών καθώς πολλές από αυτές τις βιομηχανίες λειτουργούν πέρα 

από τα διεθνή σύνορα. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade 

 

Ευκαιρίες χρηματοδότησης: 

Οι δημιουργικές βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μια ποικιλία διαφορετικών 

ευκαιριών χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους. Χρηματοδοτούνται γενικά 

ιδιωτικά μέσω εταιρικής χορηγίας, επενδυτικών κεφαλαίων και ακόμη και 

χρηματοδότησης πλήθους. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να αναζητήσουν δάνεια μέσω 

τραπεζών, επιχειρηματικών δανείων και αρχικών δανείων. Μια εταιρεία μπορεί επίσης 

να είναι σε θέση να εξασφαλίσει επιχορηγήσεις και χρηματοδοτική υποστήριξη μέσω 

πρωτοβουλιών όπως το The Princes Trust και το Εθνικό Ταμείο Λαχειοφόρων αγορών 

που και οι δύο μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για έργα ή επιχειρήσεις μετά από 

μια επιτυχημένη αίτηση. 

 

Οι οργανισμοί που εργάζονται στους δημιουργικούς κλάδους μπορεί επίσης να είναι 

επιλέξιμοι για κάποια φορολογική ελάφρυνση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου, η οποία μπορεί να παρέχει ζωτική οικονομική υποστήριξη τόσο για τις νέες 

όσο και για τις υπάρχουσες εταιρείες. 

https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-creative-industry-tax-reliefs 

 

Φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα και οργανώσεις που υποστηρίζουν τις 

δημιουργικές βιομηχανίες: 

Το ΗΒ διαθέτει πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα και οργανισμούς που 

παρέχουν υποστήριξη στις δημιουργικές βιομηχανίες. Περιλαμβάνουν; 

https://www.gov.uk/government/publications/department-for-digital-culture-media-and-sport-single-departmental-plan/dcms-single-departmental-plan-2019
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-digital-culture-media-and-sport-single-departmental-plan/dcms-single-departmental-plan-2019
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-creative-industry-tax-reliefs
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• Arts Council England - είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς που 

συνεργάζονται με τους δημιουργικούς κλάδους και χρησιμοποιούν τόσο 

δημόσια όσο και φιλανθρωπική χρηματοδότηση για να «πρωταθλητή, να 

αναπτύξουν και να επενδύσουν σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 

εμπειρίες». https://www.artscouncil.org.uk/about-us-0  

• Creative Industries Federation - είναι ένας «φορέας μελών που 

εκπροσωπεί, υποστηρίζει και υποστηρίζει τις δημιουργικές βιομηχανίες 

του Ηνωμένου Βασιλείου», το δίκτυο αποτελείται από «περισσότερα από 

10.000 άτομα από δημιουργικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο». 

https://www.creativeindustriesfederation.com/about  

• Creative Industries Council - είναι ένα φόρουμ μεταξύ των δημιουργικών 

βιομηχανιών και της κυβέρνησης που επικεντρώνεται σε τομείς όπου 

«υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεξιότητες, εξαγωγικές αγορές, ρύθμιση, 

πνευματική ιδιοκτησία (IP) και υποδομές». 

https://www.thecreativeindustries.co.uk/about-us  

• Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) - είναι μια πρωτοβουλία 

National Lottery Funded που υποστηρίζει την παραγωγή ταινιών, τη 

διανομή, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη του κοινού και την ευφυΐα της 

αγοράς και την έρευνα »σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 

https://www.bfi.org.uk/about-bfi  

• British Film Commission - είναι μια εθνική υπηρεσία που στοχεύει να 

«μεγιστοποιήσει και να υποστηρίξει την παραγωγή διεθνών ταινιών 

μεγάλου μήκους και τηλεόρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο», παρέχει μια 

ποικιλία συστημάτων υποστήριξης και καθοδήγησης σε εταιρείες 

παραγωγής. http://britishfilmcommission.org.uk/about/  

• British Fashion Council - είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 

στοχεύει στην αξιοποίηση της «συλλογικής δύναμης του κλάδου που 

επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της βρετανικής μόδας 

στην παγκόσμια οικονομία της μόδας». 

https://www.britishfashioncouncil.co.uk/  

• British Council - είναι ένας διεθνής οργανισμός που υποστηρίζει 

πολιτιστικές σχέσεις και εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ του ΗΒ και του 

ευρύτερου κόσμου https://www.britishcouncil.org/programmes 

 

 

Περίληψη  

4.3. Είναι προφανές ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομία, το πολιτιστικό τοπίο και την παγκόσμια επιρροή του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης στο 

https://www.artscouncil.org.uk/about-us-0
https://www.creativeindustriesfederation.com/about
https://www.thecreativeindustries.co.uk/about-us
https://www.bfi.org.uk/about-bfi
http://britishfilmcommission.org.uk/about/
https://www.britishfashioncouncil.co.uk/
https://www.britishcouncil.org/programmes
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Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο όσον αφορά την απασχόληση όσο και την οικονομική 
συμβολή. Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει αυτήν την κατάσταση και 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν συστήματα υποστήριξης για να επιτρέψουν 
στις δημιουργικές βιομηχανίες να ευδοκιμήσουν. Παράλληλα με την κυβέρνηση 
υπήρξε μεγάλη υποστήριξη και χρηματοδότηση από ιδιωτικούς οργανισμούς, 
φιλανθρωπικά ιδρύματα και πρωτοβουλίες που επέτρεψαν στην πλειονότητα 
των δημιουργικών μας βιομηχανιών να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να 
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια τέτοια ανταγωνιστική 
παγκόσμια αγορά. 

 

4.4. TRAINING AND EDUCATION IN CREATIVITY IN THE UK 

Επίσημη Κατάρτιση και Εκπαίδευση 

Το εκπαιδευτικό σύστημα του ΗΒ βασίζεται σε επίπεδα «βασικού σταδίου» με 

βάση τις ηλικίες των μαθητών. Είναι δομημένο σε διαφορετικές φάσεις της εκπαίδευσης 

ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προχωρώντας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, μετά την περαιτέρω εκπαίδευση και τελικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Προσχολική ηλικία (0-3 ετών) - Επίπεδο ιδρύματος. Πριν από τη φοίτηση στο δημοτικό 

σχολείο, ορισμένα παιδιά φοιτούν είτε στο νηπιαγωγείο είτε σε ένα παιδί που φροντίζει 

εάν οι γονείς τους χρειάζονται φροντίδα παιδιών. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και γενικά 

πληρώνεται από τους γονείς. Για παιδιά ηλικίας από 3-4 ετών, οι γονείς μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για έως και 30 ώρες δωρεάν φροντίδας παιδιών, εάν πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (4-11yrs) - Επίπεδο ιδρύματος, Key Stage 1 & Key Stage 2. 

Τα παιδιά φοιτούν στο δημοτικό σχολείο από την ηλικία των 4 ετών. Τα παιδιά μαθαίνουν 
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μια ποικιλία θεμάτων με έμφαση στο να τεθούν τα θεμέλια της εκπαίδευσης ενός παιδιού 

και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες κοινωνικές και διαπροσωπικές 

δεξιότητες που απαιτούνται για να αλληλεπιδράσουν με άλλους. 

Κάποιος χρόνος αφιερώνεται σε «δημιουργικές» δραστηριότητες σε όλη την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παίρνει τη μορφή βασικής ζωγραφικής, χειροτεχνίας και 

μουσικής κ.λπ. 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (11-16 ετών) - Βασικό Στάδιο 3 & Βασικό Στάδιο 4. GCSEs. 

Αυτή είναι μια ζωτική περίοδος εκπαίδευσης όπου οι νέοι μελετούν μια μεγάλη ποικιλία 

θεμάτων και στη συνέχεια στο 3ο έτος σπουδών επιλέγουν τα θέματα στα οποία θα 

προχωρήσουν στα τελευταία δύο χρόνια και τις εξετάσεις τους στο GCSE. Οι μαθητές 

πρέπει να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις σε «βασικά μαθήματα» όπως Μαθηματικά, 

Αγγλικά και Επιστήμη. Πρέπει επίσης να λάβουν «θεμελιώδη μαθήματα» όπως 

Υπολογιστική, Φυσική Αγωγή και Ιθαγένεια. Τέλος, τα «προαιρετικά θέματα» 

περιλαμβάνουν όλα τα Καλλιτεχνικά θέματα, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες και Σύγχρονες Ξένες Γλώσσες. 

 

Έκτη φόρμα (16-18 ετών) - Βασικό στάδιο 5. Α-Επίπεδα. Τα θέματα που σπουδάζει ένας 

μαθητής σε επίπεδο Α επιλέγονται από τον μαθητή από μια επιλογή μαθημάτων που 

προσφέρονται από την έκτη φόρμα του σχολείου τους. Περιλαμβάνουν όλα τα θέματα 

GCSE με ορισμένες πρόσθετες επιλογές όπως Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μελέτες 

Μέσων και Οικονομικά. Οι επιλογές σας για μάθημα επιπέδου Α μπορεί να καθορίζονται 

από την πορεία της σταδιοδρομίας που σκοπεύετε να ακολουθήσετε και από τις 

προϋποθέσεις εισόδου στο πανεπιστήμιο στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση 

στο μέλλον. Τα επίπεδα A είναι κυρίως ακαδημαϊκά μαθήματα που βασίζονται σε 

εξετάσεις και μαθήματα. 

 

Επαγγελματικά κολέγια (Διάφορες ηλικίες και επίπεδα) - NVQs, BTECs, Μαθητείες. Αυτό 

θεωρείται ως εναλλακτική λύση για την ανάληψη Α-επιπέδων στην έκτη φόρμα. Όπως 

και με τα επίπεδα A, το αντικείμενο που μελετήθηκε επιλέγεται από τον μαθητή από μια 

ενότητα που προσφέρεται από ένα κολέγιο. Αυτά τα επαγγελματικά μαθήματα και τα 

προσόντα στοχεύουν στο να παρέχουν στους νέους ευκαιρίες μάθησης βάσει εργασίας 

σε αντίθεση με πλήρως ακαδημαϊκές σπουδές. Οι μαθητείες γενικά βασίζονται πλήρως 

στην εργασία και ο μαθητής εκπαιδεύεται σε μια εταιρεία ή οργανισμό. Ο εκπαιδευόμενος 

εκπαιδεύεται από τον εργοδότη ενώ πραγματοποιεί μαθήματα για να αποδείξει τη 

μάθησή του η οποία αξιολογείται από κολέγιο ή εταιρεία κατάρτισης. Όλες αυτές οι 

επιλογές αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον μαθητή να αποκτήσει επαγγελματική ή 

επαγγελματική δεξιότητα, αυτά τα θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν τεχνικές 

συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές, θεραπεία κομμωτικής και ομορφιάς, αθλητική 

προγύμναση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, συναλλαγές πληροφορικής και φροντίδα 

ζώων, συμπεριλαμβανομένων πολλών άλλων. 
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Ανώτατη εκπαίδευση (18+) - Πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρακολουθείται από φοιτητές που πληρούν ορισμένα 

κριτήρια εισόδου Οι μαθητές πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα ανά έτος για να 

παρακολουθήσουν, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια ή 

επιδοτήσεις. Διαφορετικά πανεπιστήμια προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών 

μαθημάτων σε επίπεδο πτυχίου και άνω και οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση για 

συγκεκριμένα μαθήματα στα πανεπιστήμια που επιθυμούν. Εκτός από ένα ευρύ φάσμα 

μαθημάτων, τα πανεπιστήμια γενικά ειδικεύονται σε ορισμένες βιομηχανικές περιοχές ή 

προσόντα που συνδέονται με τις τοπικές οικονομικές ανάγκες τους ή με βάση την 

ιστορική εμπειρογνωμοσύνη που κατέχουν στο ίδρυμα. Παραδείγματα μαθημάτων 

δημιουργικής βιομηχανίας περιλαμβάνουν Animation, Computer Games Design, 

Fashion and Textiles, Film and TV, Fine Art, Performing Arts, Photography and Graphic 

Design. 

 

Σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές πρέπει να 

μελετήσουν μια επιλογή θεμάτων όπως Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα / Λογοτεχνία, 

ΤΠΕ, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία, Σύγχρονες Ξένες Γλώσσες και 

Φυσική Αγωγή. Ωστόσο, δεν απαιτείται υποχρεωτική κατάρτιση ή εκπαίδευση στα 

«δημιουργικά θέματα», όπως Τέχνη και Σχεδιασμός, Μουσική, Δράμα, Χορός, 

Χειροτεχνία, Δημιουργική / Φανταστική Συγγραφή, Δημιουργία ταινιών, Φωτογραφία ή 

Μελέτες πολυμέσων. Αυτά τα θέματα μπορεί να είναι διαθέσιμα για τους μαθητές να 

επιλέξουν να σπουδάσουν σε επίπεδο GCSE εάν το σχολείο τους τους παρέχει. 

Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η επιλογή του μαθητή 

ποια θέματα σπουδάζουν στην περαιτέρω και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εάν 

επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στους δημιουργικούς κλάδους, τότε θα πρέπει να 

επιλέξουν την εκπαιδευτική τους πορεία και να εξασφαλίσουν τα σχετικά προσόντα που 

τους δίνουν την καλύτερη ευκαιρία να επιτύχουν στη βιομηχανία επιλογής τους. 

 

Άλλες ευκαιρίες κατάρτισης για συγκεκριμένες βιομηχανίες 

Παράλληλα με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν και 

άλλοι πάροχοι κατάρτισης που ειδικεύονται στις δημιουργικές βιομηχανίες. Οι 

οργανισμοί αυτοί παρέχουν μαθήματα κατάρτισης σε επίπεδο βιομηχανίας για την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε όλες τις διαφορετικές δημιουργικές βιομηχανίες. 

Μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ευκαιριών κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων σύντομων μαθημάτων, HNC, πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων 

σε συγκεκριμένες δημιουργικές δεξιότητες. Μερικά από αυτά τα μαθήματα 

περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως Μακιγιάζ, Προσθετική, Μαλλιά και Κοστούμια, Σκηνικά, 

Κινούμενα σχέδια και VFX, Κινηματογραφία, Ηχογράφηση τοποθεσίας και Μουσική 

Παραγωγή για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Αυτά τα μαθήματα πληρώνονται γενικά από 

τον εκπαιδευόμενο και κυμαίνονται από εντατικά μαθήματα μίας εβδομάδας έως 
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προγράμματα μακροχρόνιας κατάρτισης πλήρους απασχόλησης. Αυτά τα είδη 

μαθημάτων μπορεί να είναι απαραίτητα για όσους θέλουν να εργαστούν σε 

οποιονδήποτε από τους δημιουργικούς κλάδους και επίσης θα χρησιμοποιηθούν για 

επαγγελματική ανάπτυξη από αυτούς που είναι ήδη εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε από 

τις δημιουργικές βιομηχανίες.  

 

Περίληψη  

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει σαφώς μια καλή εκπαιδευτική υποδομή για να 

υποστηρίξει όσους θέλουν να ακολουθήσουν μια καριέρα σε οποιονδήποτε από τους 

δημιουργικούς κλάδους. Σχεδόν όλα τα σχολεία, η έκτη τάξη, τα κολέγια και τα 

πανεπιστήμια προσφέρουν μια σειρά από δημιουργικά μαθήματα και αυτό 

υποστηρίζεται από ειδικούς για τη βιομηχανία και εξωτερικούς παρόχους κατάρτισης. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο, 

εξαρτάται από το άτομο να σχεδιάσει τη δική του εκπαιδευτική πορεία προς τις 

δημιουργικές βιομηχανίες. 

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή εμπόδια σε όσους θέλουν να 

εργαστούν στις δημιουργικές βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα αντιμετώπισε πρόβλημα στην καλλιέργεια και υποστήριξη φυσικού 

δημιουργικού ταλέντου, ιδίως κατά τα προηγούμενα χρόνια της εκπαίδευσης. Αυτό 

μπορεί να φανεί ως αποτέλεσμα της εστίασης στα θέματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, 

Μηχανική και Μαθηματικά) και στην αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

κατηγορηθεί ότι καταπνίγει τη δημιουργικότητα δοκιμών και αξιολόγησης των μαθητών 

καθ 'όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αυτή η εστίαση στην επιτυχία των εξετάσεων 

και την απόκτηση ορισμένων ακαδημαϊκών προσόντων μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπαραγωγική για την ανάπτυξη δημιουργικού ταλέντου. 

 

Οι δημιουργικοί κλάδοι είναι επίσης εξαιρετικά ανταγωνιστικοί τομείς τόσο όσον αφορά 

την εξασφάλιση απασχόλησης όσο και σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Μπορεί επίσης να είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία για την εξασφάλιση όλης της 

σχετικής εκπαίδευσης, προσόντων και εμπειρίας που απαιτείται για την εξασφάλιση μιας 

βιώσιμης σταδιοδρομίας σε οποιονδήποτε από τους δημιουργικούς κλάδους. Αυτοί οι 

παράγοντες μπορούν συχνά να περιορίσουν τις ευκαιρίες που σημαίνει ότι το αληθινό 

δημιουργικό ταλέντο μπορεί συχνά να χαθεί και τα δημιουργικά άτομα καταλήγουν να 

εργάζονται σε ρόλους όπου δεν χρησιμοποιούν τις δεξιότητες ή το ταλέντο τους στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων του. 
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5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

The Spanish case is very representative, and a resounding example of the usual 

situation in Europe of countries with a long tradition of creative production and zero 

opportunities to receive adequate training in each area, and nor adapted to the current 

changing environment. 

 

5.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

Η Ισπανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολιτιστικό επίπεδο σε όλη την ιστορία. 

Η γεωγραφική θέση της στα πρώτα στάδια του πολιτισμού, η θέση και το πολιτικό της 

βάρος από τους Μεσαίωνα έως το τέλος της εποχής των παραδοσιακών αυτοκρατοριών 

και τον πολιτιστικό αναβρασμό που εξαπέλυσε στο έργο των διαφόρων βιομηχανικών 

επαναστάσεων τα τελευταία 150 χρόνια, προσφέρουν υπέροχα και σημαντικά 

παραδείγματα δημιουργικών ανθρώπων που έχουν φτάσει στην κορυφή στους 

αντίστοιχους τομείς εργασίας τους. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε πολύ συναφή, 

σημαντικά ή επιδραστικά δημιουργικά Ισπανικά άτομα σε όλες σχεδόν τις τέχνες - ή τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες - που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη 

δημιουργικότητα.  

 

 Ζωγραφική: από την Παλαιολιθική εποχή, όταν μερικοί από τους πιο 

σημαντικούς πίνακες ζωγραφικής σπηλαίου βρίσκονταν στην Altamira, ένας 

μακρύς κατάλογος δημιουργικών ανθρώπων στην Ισπανία δημιούργησε 

αριστουργήματα που μπορούν να προβληθούν σε μουσεία σε όλο τον κόσμο. Τα 

Velázquez, Murillo, Goya, Picasso, Dalí, Miró ή Sorolla, είναι εμβληματικά 

γνωστά παραδείγματα, που συνεχίζονται σήμερα σε καλλιτέχνες όπως ο Antonio 

López ή ο Antoni Tàpies.  
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 Λογοτεχνία: χωρίς να ξεχνάμε το "El Quijote", του Miguel de Cervantes, η 

Ισπανία είχε μια μακρά λίστα μεγάλων συγγραφέων σε όλη την ιστορία, όπως οι 

Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, Jacinto 

Benavente, Juan Ramón Jiménez, ή Vicente Aleixandre, προσθέτοντας πολλά 

βραβεία Νόμπελ γράφοντας μόνο στην ισπανική γλώσσα. Προς το παρόν, 

πολλοί γνωστοί συγγραφείς όπως ο Javier Marías αποκτούν διεθνή αναγνώριση 

και τα έργα τους μεταφράζονται σε αρκετές δεκάδες διαφορετικές γλώσσες.  

 

 Κινηματογράφος: Πολλοί δημιουργικοί επαγγελματίες από την Ισπανία έχουν 

επιτύχει πολύ σημαντικά ορόσημα στη δουλειά τους όλα αυτά τα χρόνια. Luis 

Buñuel, Luis García Berlanga, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Julio 

Médem ή Víctor Erice, ως παραδείγματα σκηνοθετών. Εκτός από τους Antonio 

Banderas, Javier Bardem, Francisco Rabal, Fernando Rey, Sara Montiel, 

Penélope Cruz ή Carmen Maura, στο ρόλο των ηθοποιών και ηθοποιών. με μια 

εξαιρετική ομάδα τεχνικών επαγγελματιών που συνδέονται με την 

οπτικοακουστική βιομηχανία ή / και την κινηματογραφική βιομηχανία που έχουν 

κερδίσει αναγνώριση και μερικά από τα πιο σημαντικά διεθνή βραβεία στον 

σχεδιασμό παραγωγής, στην εκτελεστική παραγωγή, στη φωτογραφία, σετ, 

κοστούμια, μακιγιάζ, μουσική ή ειδικά εφέ. Οι Gil Parrondo, Javier Aguirresarobe 

και Alberto Iglesias είναι γνωστά παραδείγματα ισπανικής δημιουργικότητας που 

υπάρχουν σε εξαιρετικά διεθνή έργα. 

 

 Μουσική και Χορός: Η Ισπανία προσφέρει παραδοσιακά έναν μεγάλο αριθμό 

δημιουργικών ανθρώπων που έχουν εξαιρετική μουσική, τόσο κλασική όσο και 

μοντέρνα μουσική, συμπεριλαμβανομένων συνθετών όπως ο Manuel de Falla, ή 

τραγουδιστές όπως ο Plácido Domingo, ο Josep Carreras ή το Montserrat 

Caballé, σε μοντέρνα γκρουπ και τραγουδιστές αναγνωρισμένης διεθνούς 

επιτυχίας προς το παρόν · την ίδια στιγμή που μια σημαντική ανάπτυξη και 

διεθνείς επιτυχίες έχουν επιτευχθεί τόσο στο κλασικό μπαλέτο όσο και στην 

ανάπτυξη άλλων τρόπων χορού και χορού. 

 

 

 Μόδα και σχέδιο: Οι Ισπανοί δημιουργοί είχαν εξέχοντα ρόλο στον κόσμο της 

μόδας, με ονόματα όπως οι Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Paco 

Rabanne, Armand Basi, Elio Berhanyer, Jesus del Pozo, Adolfo Dominguez, 

Pedro del Hierro ή Manolo Blahnik, ένας από τους πιο διάσημους σχεδιαστές 

υποδημάτων στον κόσμο. Ομοίως, η ισπανική δημιουργικότητα έχει κερδίσει όχι 

μόνο στον τομέα του σχεδιασμού, αλλά και στη βιομηχανική παραγωγή και 

διανομή, δημιουργώντας μερικές από τις σημαντικότερες πολυεθνικές σε όγκο 

και παρουσία στον κόσμο, όπως το Inditex. 
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 Μαγειρική: Οι Ισπανοί σεφ ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για τη 

φήμη και την επιρροή τους, καθώς επίσης και για το ότι σχεδίασαν μερικά από τα 

πιο διάσημα και επιδραστικά πιάτα και τάσεις, καθώς και ως διευθυντές 

μαγειρικής / σεφ των πιο γνωστών εστιατορίων στον κόσμο. . Οι Juan Mari Arzak, 

Pedro Subijana, Martín Berasategui, José Andrés και Ferrán Adriá είναι μερικοί 

από τους εξαιρετικά ταλαντούχους και διαβόητους δημιουργικούς επαγγελματίες 

που έχουν δώσει μια σημαντική θέση, διάδοση και διεθνή επιρροή στην ισπανική 

κουζίνα σε όλο τον κόσμο. 

 

 Αρχιτεκτονική : η δημιουργικότητα από την Ισπανία έχει κερδίσει σε πολλά μέρη 

του κόσμου μέσω της παρουσίας έργων διάσημων αρχιτεκτόνων όπως οι Antoni 

Gaudí, Rafael Moneo, Santiago Calatrava ή Ricardo Bofill μεταξύ πολλών άλλων. 

 

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που δείχνουν ότι - παραδοσιακά, σε διαφορετικούς 

χρόνους, και σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα - η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε 

στην Ισπανία είχε στενή σχέση με τις κύριες δημιουργικές δεξιότητες, έχοντας φτάσει σε 

σημαντικό όγκο και επιτυχία. 

Σκεφτόμαστε την τεράστια δραστηριότητα που συνδέεται με τη δημιουργικότητα που 

αναπτύχθηκε τα τελευταία 50 χρόνια στην Ισπανία και τα πολυάριθμα επιτυχή 

επιτεύγματα σε διεθνές επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι στην Ισπανία πραγματοποιείται 

επαρκής κατάρτιση της δημιουργικότητας; Οχι. 

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην Ισπανία δεν θεώρησαν ποτέ τη 

δημιουργικότητα κάτι σημαντικό, κάτι στη δουλειά ή κάτι στο οποίο ο χρόνος, ο 

προγραμματισμός ή / και οι πόροι πρέπει να αφιερωθούν. 

Οι περισσότεροι από τους εμπειρογνώμονες με τους οποίους ζητήθηκε η γνώμη 

επιβεβαιώνουν ότι η δημιουργικότητα στην Ισπανία ήταν πάντα - και εξακολουθεί να 

θεωρείται - ως συγγενής περίσταση, κάτι που ένα άτομο έχει ή όχι, σαν να μην πρέπει 

να ενθαρρύνεται, να εργάζεται ή να βελτιώνεται. είναι απλώς κάτι που δίνεται σε 

απόλυτους όρους. Στην πραγματικότητα, το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα και το 

σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, συνήθως παραμελούν τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, υποθέτοντας ότι είναι προσωπικές δεξιότητες που οι μαθητές μπορούν να 

φέρουν ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τις δυνατότητές τους. αλλά ποτέ ως 

ιδιότητες που χρειάζονται εκπαίδευση ή ανάπτυξη. 

Το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στο στοιχειώδες επίπεδο όσο και στη 

συγκεκριμένη κατάρτιση γύρω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες, διαιωνίζει ακόμη 

και σήμερα τις παλιές του ιδέες σχετικά με την απομνημόνευση και την επανάληψη ως 

βασικά εργαλεία μάθησης, μετατοπίζοντας οποιαδήποτε άλλη επιλογή σε μια 

δευτερεύουσα θέση -ή άμεσα υπολειμματική- όπου η αλλαγή , τη δημιουργικότητα, ή την 

καινοτομία που συνεπάγεται σιωπηρά, υποθέτουμε ότι αποκλίνουμε από τη γενική 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 47 από 142 

 

πορεία, την πλειοψηφία και, συνεπώς, από τη σωστή θέση. Σύμφωνα με τα λόγια των 

εμπειρογνωμόνων της κατάρτισης που ζητήθηκαν, δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό 

αντικείμενο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Αυτή είναι μια δυνητικά απαρχαιωμένη και πολύ περιορισμένη προοπτική που 

προέρχεται από μια πολιτιστική ιστορία που συνδέεται στενά με το παρελθόν της χώρας, 

κληρονομώντας ένα σύστημα γνώσης - που υποβλήθηκε για αρκετούς αιώνες - όπου 

όλες οι σκέψεις έπρεπε να υπόκεινται στην αρχή της εξουσίας και η μάθηση θα 

μπορούσε να είναι Περιορίστηκε a priori στην επανάληψη προϋπάρχοντων κειμένων, ή, 

το πολύ, αποδεκτό από την πλειοψηφία - και για το εκπαιδευτικό σύστημα - κάθε στιγμή. 

Στην ισπανική πολιτιστική και εννοιολογική προοπτική ανέκαθεν ανέλαβε την πεποίθηση 

ότι ο έξυπνος ή / και έγκυρος άνθρωπος ήταν αυτός που απομνημόνευσε περισσότερα 

δεδομένα ή κείμενα και το εκπαιδευτικό του σύστημα, ως θεμελιώδες στάδιο πριν από 

μια επαγγελματική εποχή, επιβράβευσε -και ανταμείβει ακόμη- την απλή επανάληψη και 

την προσπάθεια που βασίζεται στο να αναγκαστεί να αφιερώσει μεγάλο αριθμό ωρών 

σε κάτι, και να ξεπεράσει αυτήν την πρόκληση, χωρίς να εφαρμόσει καμία έννοια 

παραγωγικότητας, καταλληλότητας ή βελτίωσης. 

Αυτό είναι τελικά μια κουλτούρα και ένας τρόπος σκέψης του οποίου οι συνέπειες και οι 

συνέπειες χαρακτηρίζουν συνήθως ολόκληρο το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα και, 

από την προβολή και την επιρροή του, επίσης την κατάρτιση των δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για εργασία σε οποιονδήποτε τομέα. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι φυσιολογικό και ακόμη συνεκτικό ότι η κατάρτιση 

δημιουργικότητας έχει αγνοηθεί ιστορικά και συστηματικά. 

Υπήρξε η ευκαιρία να ενταχθούν στο περιβάλλον, η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και οι συνέπειές της και οι συνεισφορές της, και πάλι η γεωγραφική της θέση, κοντά σε 

πολλές κορυφαίες χώρες της Ευρώπης, και οι νέες εκπαιδευτικές κατευθυντήριες 

γραμμές για την κατάρτιση για εργασία στην Ευρώπη, οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

που, με την πάροδο των ετών, οδήγησαν την Ισπανία να αναλάβει την ανάγκη αλλαγής 

αυτής της κατάστασης. 

Ωστόσο, τόσο στην προσχολική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, είτε την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, στη μεγάλη δομή κατάρτισης στην Ισπανία, αυτή η αλλαγή περιορίστηκε ως 

επί το πλείστον σε μια αισθητική ενημέρωση, ή επιφανειακή, ή απόπειρες ή μερικές 

ασκήσεις -ή απομονωμένη - χωρίς επαρκή ή απαραίτητη υπέρβαση, για να καταλήξουμε 

να κάνουμε το ίδιο πράγμα που έγινε προηγουμένως αλλά με διαφορετικό τρόπο. μόνο 

με την ενημέρωση του περιεχομένου, την αλλαγή του επιπέδου των απαιτήσεων ή την 

εισαγωγή διαφορετικών τοπικών αποχρώσεων και δυναμικών, μερικές φορές 

λαμβάνοντας τη δυνατότητα αλλαγής κάτι ως μια απλή μοντέρνα τάση που δεν 
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προορίζεται να παραμείνει και καλωσορίζοντας νέες δυναμικές που δεν έχουν αλλάξει 

το ουσιαστικό. Σύμφωνα με τους Λαμπεντούσιους, "αλλάξτε τα πάντα έτσι ώστε όλα να 

παραμείνουν τα ίδια". 

5.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  
 

Η Ισπανία είναι ηγετική χώρα σε δημιουργικούς όρους, επηρεασμένη έντονα από 

ιστορικές συνθήκες, τη θέση της στην Ευρώπη, τις διάφορες κοινωνικοοικονομικές 

περιόδους που έχει περάσει και τις κοινωνικές της συνέπειες, τη συμβολή σημαντικών 

γειτονικών πολιτισμών που συνδέονται με τη δημιουργικότητα, την ιστορική ανταλλαγή 

που επιτεύχθηκε με Κεντρική και Νότια Αμερική, ή την τρέχουσα επιρροή της 

διεθνοποίησης και από την έννοια του παγκόσμιου χωριού, το οποίο πρόσθεσε στο να 

έχει ένα σημαντικό παρελθόν, και έχοντας επιτύχει ένα εξαιρετικό πολιτιστικό υπόβαθρο 

που, στην αδράνεια της ιστορίας, και στο σύνολό του, παρά το γεγονός δεν 

εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται στη δημιουργικότητα, ή παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη 

ή / και η εφαρμογή της δημιουργικότητας σε διαφορετικά σενάρια εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης, εργασίας ή κατάρτισης, δεν ενθαρρύνονται τακτικά, 

παρείχαν - και παρέχουν - την τακτική και σταθερή εμφάνιση πολύ δημιουργικών 

ανθρώπων που γίνονται εξέχοντες επαγγελματίες στο έργο τους σε πολύ διαφορετικούς 

τομείς, εκτός από το να αναγνωρίζονται Παρέμεινε για τη μεγάλη δημιουργική τους 

ικανότητα. 

Ωστόσο, στην Ισπανία, η εφαρμογή και η πρακτική χρήση της δημιουργικότητας σε 

οποιοδήποτε πεδίο, διανέμεται ως επί το πλείστον παράλληλα με δύο επιλογές: 

1. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπήρξαν μεμονωμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που 

βρίσκονται σε οποιεσδήποτε κλασικές δημιουργικές δραστηριότητες, ή έξω από 

αυτό στο περιθώριο του συστήματος, επίσης με παράλληλο και ανεξάρτητο 

τρόπο, που πραγματοποιήθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, και που 

περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που εκτιμούν τη δημιουργικότητα και τη 

συσχετίζουν σε επιχειρηματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, καθώς και σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευτικά 

κέντρα. 

2. Δημόσια πρωτοβουλία. Εδώ βρίσκεται η πρακτική ολότητα των καθαρά 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, είτε έχουν χώρο στην αγορά είτε όχι, η οποία, 

χωρίς εκπαίδευση στη δημιουργικότητα ή την εκτίμησή της, είχε ως μοναδικό 

κινητήρα προώθησης και ανάπτυξης ένα σύστημα επιδοτήσεων που, υποτίθεται, 

σε έναν άμεσο ή έμμεσο τρόπο, να προωθήσει την εφαρμογή του μέσω 

διαφορετικών προγραμμάτων. Αυτό το σύστημα έχει προωθήσει την απαραίτητη 

βιωσιμότητα πολλών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά έχει επίσης μειώσει 

την προβολή του με μια φιλοσοφία προτεραιότητας υλοποίησης των 
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δραστηριοτήτων που δικαιολογούνται σε επιχορήγηση ή εκείνων που είναι 

απαραίτητες για την παραχώρησή του 

Για άλλη μια φορά, αυτή η κατάσταση ξεκινά από την ιδέα ότι είναι απαραίτητο να 

δουλέψουμε τη δημιουργικότητα των ανθρώπων ως κάτι εξωτερικό, έγκαιρο και χωρίς 

πραγματικά να το πιστέψουμε ή να στοιχηματίσουμε στη δημιουργικότητα στα διάφορα 

στάδια της εκπαίδευσης των ανθρώπων, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε 

επαγγελματικό επίπεδο. 

"Στην Ισπανία, η δημιουργικότητα παραβιάζεται από επιδοτήσεις" Ainhoa Sarmiento, 

υπεύθυνος για το Διαγωνισμό Microdanza. 

Αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε μια κατάσταση στην οποία θεωρείτε τη 

δημιουργικότητα ως κάτι απαραίτητο, αλλά σε αυτό που δεν πιστεύετε, γίνονται μερικές 

πρωτοβουλίες - δημόσιες ή επιδοτούμενες - για την προώθησή της. αλλά, για άλλη μια 

φορά, δεν υπάρχει ένα αποφασισμένο σχέδιο που να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά 

στη βελτίωση, τη μεγιστοποίηση και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της δημιουργικότητάς 

τους ή της πρακτικής χρήσης τους σε πολλές επαγγελματικές πτυχές ή αγορές, στον 

τομέα του πολιτισμού, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματικός κλάδος. 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να υποθέσουμε ακράδαντα ότι οι νέοι με δημιουργικές 

ικανότητες στην Ισπανία δεν έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση ή κατάρτιση στη 

δημιουργικότητα που παρέχει τις έννοιες, τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές 

που απαιτούνται για να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να αναλάβουν τα δικά 

τους έργα ή συνεργασία έργα σε μια ανοιχτή, πολύπλοκη και δυναμική αγορά. 

Και παρόλα αυτά, αν προσθέσουμε την ιστορική αδράνεια της Ισπανίας, την ισχυρή 

παράδοσή της, την πολιτιστική της δύναμη, τις ιδιωτικές ή δημόσιες πρωτοβουλίες 

απομονωμένες και ατομικές σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο, και τις συνέπειες 

της δραστηριότητας επιδότησης, Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν έναν συγκεκριμένο 

σχηματισμό δημιουργικότητας, ούτε κατάλληλη εκπαίδευση για τους νέους και το μέλλον 

τους, πολύ λιγότερο για να ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες τους με δημιουργικούς 

όρους, στην Ισπανία υπάρχει μια σημαντική δραστηριότητα που συνδέεται με τη 

δημιουργικότητα. 

Πριν από την οικονομική κρίση, η Ισπανία ήταν η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα με την 

υψηλότερη παραγωγή σε δημιουργικές βιομηχανίες, μετά τη Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Επιπλέον, η Ισπανία ήταν μεταξύ των 15 κορυφαίων 

εξαγωγέων και εισαγωγέων δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως 

(UNCTAD, 2010). Το 2008, τον τελευταίο χρόνο με αδράνεια επιχειρηματικού εταίρου 

πριν από την κρίση, οι δημιουργικοί κλάδοι δημιούργησαν προστιθέμενη αξία 57,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5,75% της συνολικής ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας (GVA) της Ισπανίας. 
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Οι σημαντικότερες δημιουργικές βιομηχανίες στην Ισπανία είναι η αρχιτεκτονική και η 

μηχανική, η εκδοτική βιομηχανία και ο οπτικοακουστικός τομέας στο σύνολό του 

(μουσική, ταινία και βίντεο, ραδιόφωνο και τηλεόραση). παραδοσιακά, με τη μεγαλύτερη 

δημιουργική συνεισφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Ωστόσο, η 

δημιουργική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πάντα κάτω από το σύνολο 

της ισπανικής παραγωγής. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με μια 

μελέτη του Πανεπιστημίου της Βαλένθια, το 22% του ισπανικού απασχολούμενου 

πληθυσμού είναι μέρος της λεγόμενης «δημιουργικής τάξης» και το 5,7% της ισπανικής 

παραγωγής προέρχεται από οι "δημιουργικές βιομηχανίες". Η αρχική κατάσταση ήταν 

καλή, αν υποθέσουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτές οι δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν το 6% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Παρ 'όλα αυτά, οι αναλυτικές 

πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με αυτήν τη δημιουργική βιομηχανία στην Ισπανία 

ή για την επιρροή της δημιουργικότητας σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, είναι 

σπάνιες ή ξεπερασμένες και δεν διακρίνει σαφώς το βάρος ή τη σημασία των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων της δημιουργικής φύσης, με τη δημιουργική βιομηχανία ή 

την εφαρμογή της δημιουργικότητας σε άλλους επαγγελματικούς τομείς όπως τα 

οικονομικά, η ιατρική, η αυτοκινητοβιομηχανία και πολλά άλλα. 

Στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας το 2017, που 

παρέχουν την πρώτη ορογραφία του προβλήματος πέρα από τον κεντρικό αντίκτυπο 

της οικονομικής κρίσης, αποκαλύπτουν ότι η συμβολή της δημιουργικής βιομηχανίας στο 

ΑΕΠ ήταν μόνο 2,4%, υποθέτοντας ότι το 3,2% επεκτείνει αυτήν την ιδέα σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία. Με τη σειρά του, η 

πολιτιστική απασχόληση στην Ισπανία αφορά περισσότερα από εξακόσια χιλιάδες 

άτομα και περισσότερες από 110.000 εταιρείες, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο άνω των 

120 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά πολύ μακριά από τα 1,2 εκατομμύρια άτομα που 

χρησιμοποίησαν πριν από δέκα χρόνια, πριν από αυτήν την οικονομική κρίση . 

Έχοντας ξεπεράσει την οικονομική κρίση, και τώρα αναλαμβάνοντας τις συνέπειές της, 

οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα παρατηρούν ως επί το πλείστον ότι 

δεν έχουν όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες την ίδια συμπεριφορά. 

Στην πραγματικότητα, το επάγγελμα έχει χαθεί σε δραστηριότητες όπως η αρχιτεκτονική 

και η μηχανική, οι γραφικές τέχνες και οι εκτυπώσεις, οι εκδόσεις και η μόδα. Άλλες 

δραστηριότητες ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει: κληρονομιά. κινηματογράφος, βίντεο και 

μουσική · συγγραφείς, παραστατικές τέχνες, εικαστικές τέχνες και τεχνίτες. διαφήμιση; 

και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Εξακολούθησαν να αναπτύσσονται, ανεξάρτητα από την 

κρίση, τις δραστηριότητες σχεδιασμού και φωτογραφίας, Ε & Α και λογισμικού, 

βιντεοπαιχνιδιών και ηλεκτρονικών εκδόσεων. 
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Αυτή η κατάσταση μας δίνει μια σαφή ιδέα για την ανάγκη προώθησης της 

επιχειρηματικότητας και της κατάρτισης ως τρόπων αναζωογόνησης του τομέα και, ως 

εκ τούτου, βελτίωσης της δυνητικής απασχόλησης δημιουργικών ανθρώπων στην 

Ισπανία. 

Πρόκειται για έναν τομέα που στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Μέγεθος εταιρειών στον κλάδο 
Τομέας που σχηματίζεται κυρίως από 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Χρηματοδότηση 

Προβλήματα στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. Ασυμμετρία και 
ανισορροπία στην επικοινωνία που 
εμποδίζουν την ορθή λειτουργία του 
χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος. 

Διατομεακή συνεργασία 

Χαμηλή αλληλεπίδραση με άλλους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας, ειδικά με τον 
ψηφιακό τομέα. Σπάνια μεταφορά 
γνώσεων μεταξύ τομέων. 

Ενδοτομεακή συνεργασία 

Ο πολιτιστικός τομέας βρίσκεται ακόμη 
στην αρχική του φάση ως προς τη δομή 
του. Έλλειψη επιχειρηματικών δικτύων. 
Απουσία συνεργασίας μεταξύ εταιρειών 
και τομέων του CCI. 

Παγκοσμιοποίηση των αγορών και 
ανοικτή οικονομία 

Υποχρέωση για μόνιμη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους για την 
ανάπτυξη της επιχείρησής τους σε όλο και 
περισσότερο διεθνές περιβάλλον. Στενή 
αλληλεξάρτηση μεταξύ 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. 
Μεγαλύτερος ανταγωνισμός με προϊόντα 
και υπηρεσίες διεθνών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην Ισπανία. 

Ανάγκη για βελτίωση της 
επαγγελματικής κατάρτισης σε 
αυτόν τον τομέα σχετικά με 
ορισμένα θέματα 

Έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για 
πρόβλεψη και γνώση της λειτουργίας των 
αγορών που σχετίζονται με τη 
δημιουργική δραστηριότητα. Πρέπει να 
προσαρμοστείτε στις νέες τεχνολογίες. 

 

Ταυτόχρονα, από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών Βιομηχανιών και Βιβλίων 

στην Ισπανία, ο τομέας και αυτό το εργασιακό περιβάλλον προσφέρει τις 

ακόλουθες ευκαιρίες: 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ OPPORTUNITIES ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Δυναμική του τομέα 
Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Ποικιλία πολιτιστικού και 
δημιουργικού περιεχομένου 

Προσφορά που ανταποκρίνεται στη 
ζήτηση της αγοράς για καινοτόμα και 
μοναδικά προϊόντα 

Εξελιξη της Τεχνολογιας 

Συνεχής ανανέωση επιχειρηματικών 
ευκαιριών. 
Εμφάνιση νέων μορφών, τύπων 
περιεχομένου και τρόπων διανομής στο 
κοινό. 
Νέες εφαρμογές για υπάρχοντα προϊόντα. 
Νέες ευκαιρίες για να αναπτύξετε μια 
δημιουργική καριέρα και να γίνετε 
γνωστοί. 
Νέοι τρόποι συγκέντρωσης χρημάτων 
(crowdfunding και crowdlending online). 

Αγορά ψηφιακού περιεχομένου 

Συνεχής ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 
Η τιμολόγηση της βιομηχανίας ψηφιακού 
περιεχομένου αυξήθηκε για πέμπτη 
συνεχή χρονιά. 

Διεθνείς αγορές 

Ευκολότερη πρόσβαση στη διεθνή αγορά 
χάρη στην τεχνολογία. 
Η παγκόσμια αγορά καταναλωτών 
αγαθών και υπηρεσιών μεγάλου μεγέθους 
συνεχίζει να αυξάνεται. 
Καλή φήμη στο εξωτερικό για την εθνική 
δημιουργικότητα. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ OPPORTUNITIES ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Συμπράξεις 

Η τέχνη ως καταλύτης για την 
αποτελεσματική μετατροπή της γνώσης 
σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες. 
Καλλιτέχνες ικανοί να δημιουργήσουν 
πρωτότυπα νέων λύσεων, προϊόντων, 
οικονομικών, κοινωνικών και 
επιχειρηματικών μοντέλων με τις ΤΠΕ ως 
μέσο έκφρασης. 
Εταιρείες από άλλους τομείς που έχουν 
καλλιτεχνικούς εργαζόμενους σε 
συμβουλευτικές και συμβουλευτικές 
εργασίες. 
Πρωτοβουλίες όπως η ΕΝΑΡΞΗ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
προώθηση της καινοτομίας μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων μεταξύ του καλλιτεχνικού 
κόσμου και ερευνητών από διάφορους 
επιστημονικούς κλάδους. 

Επαγγελματίες με εμπειρία 

Σπουδαίοι επαγγελματίες 
αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας 
στον καλλιτεχνικό, δημιουργικό και 
διοικητικό τομέα. 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Η μεγαλύτερη προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα 
έχει μεγαλύτερη θετική επίδραση στην 
ανάπτυξη της οικονομίας και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλή 
προστιθέμενη αξία. 

 

Ωστόσο, οι επαγγελματίες και οι εμπειρογνώμονες στη Δημιουργική Βιομηχανία 

έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα ότι είναι ζωτικής σημασίας να ληφθεί 

υπόψη ότι η δημιουργικότητα θα πρέπει να υπερβαίνει την απλή εφαρμογή σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική παραγωγή ή με την 

πνευματική ιδιοκτησία. 

Για παράδειγμα, στην Ισπανία δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για τις 

δημιουργικές βιομηχανίες· επικεντρώνονται γύρω από την έννοια της  "κουλτούρας", και 

συμπληρώνονται με στρατηγικές μόνο για ορισμένους δημιουργικούς τομείς. 

Στη θέση του υπάρχει ένα "Σχέδιο για την Προώθηση των Πολιτιστικών Βιομηχανιών" 

(2008), καθώς και ειδικές πολιτικές που επικεντρώνονται κυρίως στο παραδοσιακό 

τμήμα των δημιουργικών βιομηχανιών (πολιτιστικοί τομείς), ή μερικές πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται από τις διάφορες αυτόνομες κοινότητες που υπάρχουν στην 
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Ισπανία. Για παράδειγμα, η Καταλονία έχει δημιουργήσει το Καταλανικό Ινστιτούτο 

Δημιουργικών Βιομηχανιών. Η Χώρα των Βάσκων έχει εγκρίνει αρκετά Σχέδια για τον 

Βασκικό Πολιτισμό (και τη δημιουργία του Βασκικού Ινστιτούτου Τεχνών και Πολιτιστικών 

Βιομηχανιών.) Η Ανδαλουσία έχει δημιουργήσει μια Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών 

Βιομηχανιών και Παραστατικών Τεχνών, Γαλικία έχει δημιουργήσει το Γαλικιανό 

Οργανισμός Βιομηχανιών Αστούριας έχει αναπτύξει ένα "Λευκή Βίβλογια για τις 

πολιτιστικές βιομηχανίες ". Όσον αφορά τις πόλεις, η Βαρκελώνη υπήρξε η πιο 

δραστήρια, με την προετοιμασία ενός σχεδίου για τον τομέα του πολιτισμού και τη χρήση 

της δημόσιας υπηρεσίας Barcelona Activa για την προώθηση των δημιουργικών 

βιομηχανιών. 

Ακόμα κι έτσι, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ορίζονται περισσότερο από βιομηχανικούς 

όρους και επιδοτήσεις, παρά από την ώθηση μιας δημιουργικής δραστηριότητας 

πολλαπλής εφαρμογής σε ένα ανοικτό περιβάλλον όπως το σημερινό. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το γεγονός ότι η πλειονότητα των εταιρειών που 

συνδέονται με αυτή την ισπανική δημιουργική βιομηχανία - που λαμβάνεται ως 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, και όχι ως πλήρης αναπαράσταση της εκτεταμένης 

πραγματικότητας που περιλαμβάνει την επαγγελματική εφαρμογή της δημιουργικότητας 

σε οποιονδήποτε τομέα - είναι κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις, 

συνδέει έντονα τη δυνατότητα διεξαγωγής δημιουργικών δραστηριοτήτων στην Ισπανία 

με την επιχειρηματικότητα, και την προσωπική ή συλλογική ικανότητα να ξεκινήσουν νέα 

έργα , συνεργατικές πρωτοβουλίες και νέες προτάσεις που, εκτός από την ανάληψη μιας 

υψηλής ποιότητας δημιουργικής παραγωγής, μπορούν να βρουν τη θέση τους στην 

αγορά ή την εφαρμογή της στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, λειτουργώντας ως 

τρόπος βελτίωσης του ορίζοντα της απασχόλησης των δημιουργικών ατόμων κατά 

προτίμηση με χαμηλά προσόντα. 

 "Ακριβώς όπως ο σίδηρος οξειδώνεται μέσω της έλλειψης χρήσης, έτσι η 

αδράνεια καταστρέφει τη διάνοια", Leonardo Da Vinci. 

5.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η δημιουργικότητα στην Ισπανία δεν υπήρξε ποτέ ένας 

παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί ως προς τον τρόπο της να βλέπει, να εργάζεται ή 

να αξιολογεί τις δεξιότητες ή/και τις ικανότητες των ανθρώπων· ούτε έχει συνδεθεί 

επίσημα με την ανάγκη βελτίωσης που εφαρμόζεται σχεδόν σε οποιαδήποτε πτυχή της 

εργασίας, των επιχειρήσεων ή της ζωής. Δεν αποτελεί μέρος των στόχων, των εργαλείων 

ή των παιδαγωγικών προσεγγίσεων των υφιστάμενων σπουδών σε γενικό επίπεδο, και 

η δημιουργικότητα δεν εκπαιδεύεται ούτε εκπαιδεύεται πέρα από το περιβάλλον στο 

οποίο δρομολογούνται και χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία. 
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Héctor Jareño, Reliquiae's Creative Director: " Η δημιουργικότητα στην Ισπανία 

ήταν δευτερεύουσα, δεν αποτελεί κύρια στρατηγική". 

Η αλλαγή παραδείγματος στην εκπαίδευση εξακολουθεί να περιλαμβάνει έναν δύσκολο 

δρόμο για να επιτευχθεί. Οι εκπαιδευτικές δομές, τόσο σε μορφή όσο και ως προς την 

ουσία, αλλά και στο περιεχόμενο και στην υποκείμενη παιδαγωγική προσέγγιση, 

εξακολουθούν να συνδέονται με προηγούμενες προσεγγίσεις, όπου η παράδοση αντηχεί 

περισσότερο από μια πιθανή προσαρμογή σε ένα νέο ταχύτερο, ανοικτό και ευέλικτο 

πλαίσιο από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη κατάσταση. 

 "Creativity is intelligence having fun", Albert Einstein. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, αυτή η κατάσταση, και η απουσία κατάλληλα δομημένης 

κατάρτισης εξοπλισμένης με τα απαραίτητα παιδαγωγικά εργαλεία για την κατάρτιση 

στον τομέα της δημιουργικότητας, συμπίπτει με τη γενικά αποδεκτή εκτίμηση ότι το 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα απέτυχε και μια σημαντική αλλαγή που αντιστρέφει όλη 

αυτή την κατάσταση είναι απαραίτητη. 

Αυτό οδηγεί σε μια συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα 

επίπεδα, τόσο στους βασικούς στόχους όσο και στην ανάπτυξή τους, στη διαμόρφωση 

ενός σε μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένου συστήματος όσον αφορά τη βασική κατάρτιση 

και την κατάρτιση για την απασχόληση.  

Οι τεράστιες αμφιβολίες -και οι τεράστιες δυνατότητες- γύρω από αυτό το θέμα οδηγούν 

ακόμη και τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτό σε μια σαφή συζήτηση 

σχετικά με τη σημασία ή το χώρο που αξίζει -ή όχι- τους διάφορους καλλιτεχνικούς 

κλάδους, όπου οι ειδικοί διεκδικούν με σφοδρότητα τη συμπερίληψη οπτικοακουστικών 

κλάδων, όπως ο κινηματογράφος, ή η οπτικοακουστική δημιουργία, σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και μια αγορά που κυριαρχείται κυρίως από εικόνες. 

Ομοίως, μεθοδολογικά, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές των διαφόρων επιπέδων που 

υπάρχουν στην Ισπανία, καθώς και οι διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες, κατέχουν 

διαφορετικές θέσεις παιδαγωγικής ή ακόμη και μεθοδολογικής φύσης πριν από τη 

δυνατότητα ενίσχυσης ικανοτήτων όπως η δημιουργικότητα, σε αντίθεση με τον 

παραδοσιακό πολλαπλασιασμό των καθηκόντων συστηματικών και 

επαναλαμβανόμενων ως μορφή και στόχος της κατάρτισης που πραγματοποιείται.  

Το απλό γεγονός ότι επιδίωξε ότι όλοι οι σπουδαστές εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία 

έχει κόψει την ευκαιρία να εκφράσουν και να αντιπαραβάλουν τις ιδέες τους, να είναι σε 

θέση να κάνουν μια συμβολή στην αξία στην εργασία τους, και στην αύξηση τους, η 

οποία δεν έχει τη συνοχή εάν τι προορίζεται είναι να ενισχυθεί αποφασιστικά η 

δημιουργικότητα των ανθρώπων, και να τεθούν μέσα στα εργαλεία κατάρτισης προσιτών 

τους που σχεδιάζονται για το. 
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Η δυνατότητα εκπαίδευσης στη δημιουργικότητα και εργασίας για την ανάπτυξη και τη 

βελτίωσή της, συνεπάγεται με τη σειρά της την ανάγκη αντιμετώπισης μιας έντονης 

συζήτησης στην Ισπανία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής 

εργασίας, γνώσεων και δεξιοτήτων, ή να τεθεί σε αξία μπροστά από την πιθανή 

επακόλουθη υλοποίησή της μέσω συγκεκριμένων καθηκόντων. 

"Το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιτίθεται στη δημιουργικότητα". Cristina 

Garmendia, Πρόεδρος του Ιδρύματος Καινοτομίας Cotec και πρώην Υπουργός 

Επιστήμης και Καινοτομίας. 

Η ανάλυση αυτή μας δείχνει ότι για να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τη δημιουργικότητα 

στην Ισπανία θα είναι απαραίτητο όχι μόνο να καθιερωθούν συγκεκριμένα μαθήματα ή 

μαθήματα βασισμένα σε ένα επαρκές πρόγραμμα σπουδών, αλλά και να καθιερωθούν 

στο εκπαιδευτικό σύστημα -σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια- 

προικισμένο με το χώρο και την ευελιξία που απαιτούνται όχι μόνο για να εξυπηρετηθούν 

οι δυνατότητες που έχει η δημιουργικότητα των ανθρώπων. , ή την πιθανή εφαρμογή 

που μπορούν να αναπτύξουν για την πρακτική εφαρμογή της, αλλά για να καταστεί 

δυνατή η εμφάνιση και η εξέταση της δημιουργικότητας σε οποιοδήποτε τομέα, θέμα, ή 

επίπεδο κατάρτισης? και γι 'αυτό, έχουν εκπαιδευτές ή προπονητές που ξεπερνούν το 

παράδειγμα της απομνημόνευσης και της επανάληψης και είναι έτοιμοι να 

προχωρήσουν περαιτέρω. 

Η κα Petra María Pérez, καθηγητρια της Θεωρίας της Εκπαίδευσης και μέλος του 

Ινστιτούτου Δημιουργικότητας και Εκπαιδευτικών Καινοτομιών - Πανεπιστήμιο της 

Βαλένθια: "Στο σχολείο το παιδί διδάσκεται να συμμορφώνεται με καθιερωμένα 

πρότυπα, να υιοθετεί μια συγκλίνουσα και όχι αποκλίνουσα σκέψη. Ο δάσκαλος 

ενδιαφέρεται για τα παιδιά που απαντούν σε ό, τι αναμένεται για ορισμένο 

περιεχόμενο και ότι οι μαθητές δεν αποθαρρύνονται". 

Το θέμα είναι να μην επαναλάβουμε τα λάθη που οδήγησαν τα ισπανικά πανεπιστήμια 

και άλλα σημαντικά εκπαιδευτικά κέντρα να κλείσουν το σχολείο σαν η επιστημονική-

τεχνική επανάσταση να ήταν "μια περαστική μανία". Σήμερα, το ερώτημα αυτό βρίσκει 

υπερασπιστές και επικριτές χωρίς να μπορεί να δει πού ή πώς να επιλύσει αυτή τη 

διχοτόμηση, και το τελικό ψήφισμά του. Ωστόσο, ακόμη και αν υποτεθεί ότι αυτή η 

κατάσταση, η παραδοσιακή και σημαντική δημιουργική αναβρασμός σε πολλές 

πολιτιστικές ή βιομηχανικές περιοχές της Ισπανίας, με τον σημαντικό όγκο στην 

παραγωγή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ή σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες 

που συνδέονται με τη δημιουργικότητα, έχουν προφητεύσει αυθόρμητα μια κατάσταση 

στην οποία υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις κατάρτισης για την προώθηση και 

τη βελτίωση της δημιουργικότητας. 

Οι τρέχουσες δυνατότητες κατάρτισης δημιουργικότητας στην Ισπανία, σε 

σχολικό επίπεδο, περιορίζονται σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μαθήματα 
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εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, στην Ισπανία ορίζονται οι 

δυνατότητες κατάρτισης δημιουργικότητας των νέων με δημιουργικές δεξιότητες 

που σκέφτονται την επακόλουθη επαγγελματική τους εφαρμογή, ορίζονται γύρω 

από την ακόλουθη διχοτόμηση: 

1. Μερικά παραδείγματα: ελλείψη σχεδίου γενικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό ή 

επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει ρητά μεταξύ των στόχων του την 

προώθηση και τη βελτίωση της δημιουργικότητας, σε ορισμένους τομείς και 

ειδικότητες, καθώς και σε ορισμένες ειδικές επιλογές κατάρτισης, έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή διαφορετικές μερικές δυναμικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας 

των ανθρώπων και της εφαρμογής τους στην εργασία· αλλά πάντα με 

παράπλευρο τρόπο, και συνδέεται κυρίως με καλλιτεχνικές δραστηριότητες· 

όπου η δημιουργικότητα γίνεται -στις περισσότερες περιπτώσεις- ένα 

προσωπικό χαρακτηριστικό που πρέπει να εκτίθεται και με βάση το οποίο μπορεί 

κανείς να θέσει σε εφαρμογή τις γνώσεις και τα εργαλεία που λαμβάνονται. Ο 

στόχος είναι να τεθούν σε εφαρμογή αυτή η γνώση και τα εργαλεία· όχι η 

βελτίωση και η αλλαγή μεγέθους της δημιουργικότητας από μόνη της ως ένα 

κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη των ανθρώπων σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο.  

Η προοπτική αυτών των μερικών ή μεμονωμένων προσπαθειών να εξεταστούν 

-και να πραγματοποιηθούν- δραστηριότητες βελτίωσης της δημιουργικότητας 

είναι σήμερα εντελώς ανεπαρκής· και η ανομοιογένειά τους, η ατομικότητά τους 

και η έλλειψη ενός γενικού πλαισίου για την υλοποίηση, και οι αναφορές στις 

οποίες πρέπει να μπορούν να βασίζονται, υποδηλώνουν ότι η εκπλήρωση των 

στόχων τους, ή η πιθανή χρησιμότητά τους, εξαρτάται επί τόπου από κάθε 

μεμονωμένη πρωτοβουλία σε τοπικά/ειδικά πλαίσια, καθώς και από τα 

χαρακτηριστικά και το υποκειμενικό δυναμικό καθενός από αυτούς.  

Στην πραγματικότητα, όπως είδαμε, όχι μόνο είναι ετερογενείς και παρουσιάζουν 

μια ανεπαρκή προοπτική από μια γενική άποψη, αλλά ο αριθμός και η αντήχησή 

τους δεν φθάνουν στη σημασία σήμερα. 

 

2. Ολοκληρωμένα Μαθήματα: ο αυξανόμενος πολλαπλασιασμός της ιδέας, ότι 

είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν στη δημιουργικότηταί, ως τρόπος βελτίωσης 

της παραγωγικότητας των ανθρώπων, της ποιότητας των επιδόσεών τους ή των 

δυνατοτήτων τους σε όλα τα επίπεδα· μαζί με την απουσία κατευθυντήριων 

γραμμών που αποτελούν ένα πλαίσιο αναφοράς στο οποίο να το 

πραγματοποιήσει, έχει οδηγήσει πολλά κέντρα κατάρτισης ή παροχής 

συμβουλών για την προετοιμασία των δικών τους σπουδών και τη δική τους 

εκπαίδευση ή / και δράσεις, σχηματίζοντας πλήρεις δικές τους πρωτοβουλίες για 

την ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες στην Ισπανία στις οποία οι εμπειρογνώμονες στον 

τομέα της δημιουργικότητας επεσήμαναν ως τις πλέον αντιπροσωπευτικές 

χωρίζονται σε τρεις τάσεις: 

- Ολοκληρωμένα μαθήματα γενικής φύσης που, χωρίς 
προκαθορισμένο πεδίο εφαρμογής, ή βάθος στη μεθοδολογική και 
παιδαγωγική αντιμετώπιση της δημιουργικότητας, καταλήγουν να 
αποτελούν μια ανεπαρκή ευκαιρία που ξεκινώντας από μια εννοιολογική 
άποψη οδηγεί σε διαφορετικές πτυχές δημιουργικότητας και 
περιβάλλοντα εφαρμογής, αλλά δεν βρίσκει πρακτική υλοποίηση. 

- Ολοκληρωμένα μαθήματα ιδιαίτερης φύσης που συνδέονται με την 
καλλιτεχνική δημιουργία, για την εκπαίδευση ή την κατάρτιση 
δημιουργικότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το πεδίο εφαρμογής και 
τον ορίζοντα του έργου που επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών, εργαλείων ή 
δημιουργιών που έχουν ήδη διδαχθεί, και όπου η βάση, το σημείο 
εκκίνησης και το σημείο άφιξης είναι αυτές οι τεχνικές, εργαλεία και 
δυνατότητες δημιουργίας. 

- Ολοκληρωμένα μαθήματα που δεν συνδέονται με την καλλιτεχνική 

δημιουργία. Υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις που επιδιώκουν να 

δείξουν και να ενθαρρύνουν την εφαρμογή της δημιουργικότητας σε 

διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως τα οικονομικά, η ιατρική, η 

πολιτική ή άλλοι κλάδοι. Πρόκειται για δράσεις όπου, αντί να ενισχύσουμε 

τη δημιουργικότητα των ανθρώπων, και την κατάρτισή της, περιορίζονται 

για να δείξουν δυνατότητες τοπικής εφαρμογής όπως άλλο εργαλείο, 

εστιάζοντας στην περιοχή-στόχο και όχι στη φύση, την εφαρμογή και την 

κατάρτιση της ίδιας της δημιουργικότητας. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η απουσία ειδικού πλαισίου αναφοράς, σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά και το πλαίσιο που αναφέρονται, προσφέρει μια γενική διάγνωση της 

κατάστασης, όπου τα κενά όσον αφορά την κατάρτιση και τη βελτίωση της 

δημιουργικότητας των ανθρώπων στην Ισπανία είναι εμφανή. Ωστόσο, αυτή η 

ετερογένεια, και αυτά τα κενά, δεν αποτελούν εμπόδιο, έτσι ώστε, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, και μεμονωμένα ή ανεξάρτητα, να βρεθούν περιπτώσεις δυναμικής ή 

συγκεκριμένων μαθημάτων αδιαμφισβήτητης αξίας και σαφών ευκαιριών· ενώ η 

κατάρτιση δημιουργικότητας δεν αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό και ζήτημα 

προτεραιότητας στην προσωπική και επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων. 

Ως παράδειγμα αυτού, υποδεικνύουμε παρακάτω ορισμένες σχετικές πτυχές και τα πιο 

κοινά χαρακτηριστικά γύρω από τις διάφορες επιλογές κατάρτισης -και τη βελτίωση των 

επιλογών δημιουργικότητας- μέσα από ειδικά πλήρη μαθήματα που υπάρχουν στην 

Ισπανία επί του παρόντος, και δεν συνδέονται απαραίτητα με την καλλιτεχνική 
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παραγωγή, προκειμένου να αποκτήσουν μια πιστή εικόνα των γενικών ή πιο σχετικών 

χαρακτηριστικών της τρέχουσας προσφοράς κατάρτισης, αποκτώντας μια πραγματική 

οργογραφία των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της δημιουργικότητας που είναι 

διαθέσιμες μέχρι τώρα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Παραλήπτες Τυπολογία 1: Εταιρείες. Οντότητες που επιδιώκουν να 
ευαισθητοποιήσουν τους υπαλλήλους τους σχετικά με τη 
σημασία της δημιουργικής σκέψης, να δημιουργήσουν ένα 
κλίμα που υποστηρίζει τη δημιουργία ιδεών και να 
κατανοήσουν τη σημασία της εξεύρεσης νέων λύσεων για ένα 
πρόβλημα 
 
Τυπολογία 2: Δημιουργική παραγωγή. Φορείς που 
συνδέονται με τη δημιουργία με άμεση σύνδεση με τη 
δημιουργικότητα, στους αρχιτεκτονικούς, καλλιτεχνικούς, 
οπτικοακουστικούς ή σχεδιαστικές περιοχές του 
βιομηχανικού τομέα. 
 
Τυπολογία 3: Γενική. Πτυχιούχοι σε οποιοδήποτε επίπεδο ή 
ειδικότητα. Έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τις διαφορετικές 
προοπτικές της μελέτης της δημιουργικότητας, καθώς και την 
προώθηση και την εφαρμογή της δημιουργικής σκέψης και 
ευνοϊκές στάσεις για την καινοτομία σε πολύ διαφορετικούς 
τομείς της γνώσης. 

 
Σκοπός 

 
Για τον επιχειρησιακό τομέα: 

- Να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα που 
χρησιμοποιούν εργαλεία καινοτομίας να συμβάλλουν 
στην υλοποίηση της δημιουργικής κουλτούρας και της 
καινοτομίας στην εταιρεία. 

- Δημιουργήστε ένα κλίμα που υποστηρίζει μια γενιά 
ιδεών και την προώθηση της δημιουργικότητας ως 
εργαλείο για την ανάπτυξη για την καινοτομία στο έργο 
σας. 

- Χρησιμοποιήστε τεχνικές για να δημιουργήσετε απλές 
και πρακτικές ιδέες για να δώσει νέες λύσεις. 

- Μάθετε να εκτελέσετε μια θεραπεία για τις ιδέες που 
παράγονται από δημιουργικά μυαλά: φάση επιλογής, 
μετατροπή μιας ιδέας σε έννοια. 

- Για ένα δημιουργικό περιβάλλον παραγωγής: - 
Λήψη εφαρμόσιμων συμπερασμάτων από την 
εφαρμογή της δημιουργικότητας σε διάφορους τομείς: 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

αρχιτεκτονική, τέχνη, οπτικοακουστικός τομέας, 
σχεδιασμός ή παρόμοιος. 

- Μάθετε να εφαρμόζετε εργαλεία και δημιουργικές 
μεθοδολογίες που βελτιώνουν τις παραγωγικές 
δραστηριότητες γύρω από τη δημιουργία. 

- Επικύρωση μιας διαδικασίας έρευνας ή βελτίωσης 
από μια δημιουργική προοπτική. 

- Βελτίωση των κρίσιμων δυνατοτήτων ανάλυσης των 
ανθρώπων. 

- Αποκτήστε νέες μεθόδους για τη διαχείριση των ιδεών. 

- Διευρύνετε τη γνώση των ανθρώπων. 

- Βελτίωση των δυνατοτήτων επικοινωνίας των 
ανθρώπων. 

- Βελτίωση των ικανοτήτων προώθησης της 
επιστημονικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής 
προόδου. 

 
Περιεχόμενα - Δημιουργικότητα και πολιτισμός. 

- Δημιουργικότητα και εκπαίδευση. 

- Δημιουργικότητα και ανθρώπινη ανάπτυξη. 

- Επικοινωνία και καινοτομία στους οργανισμούς. 

- Επαγγελματικές πρακτικές. 

- Οργανώστε δημιουργικές ομάδες για την καινοτομία. 

- Ανάπτυξη ηγεσίας σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. 

- Διαχειριστείτε την αλλαγή από τη δημιουργικότητα. 

- Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μιας ομάδας 

- Πώς να κάνει τις ιδέες δημιουργούν καινοτομίες. 

- Συγκριτική αξιολόγηση άλλων οργανισμών. 

- Διαχειριστείτε τις ομάδες από μια δημιουργική 
προοπτική. 

 

Στο προηγούμενο πρόγραμμα, οι ελλείψεις της υπάρχουσας προσφοράς κατάρτισης 

συντίθενται σαφώς, ως συνέπεια των ελλείψεων του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικού 

συστήματος που περιγράφεται, υποθέτοντας ότι αν και είναι δυνατό να βρεθούν 

μεμονωμένες πρωτοβουλίες κατάρτισης με μεγάλη χρησιμότητα, η έλλειψη ενός 

πλαισίου ανάπτυξης της διαμόρφωσης και της κατάρτισης της δημιουργικότητας στην 

Ισπανία σημαίνει ότι η καταλληλόλητα ή η χρησιμότητα της παρεχόμενης κατάρτισης δεν 

μπορεί να διασφαλιστεί σε σχέση με τις τρέχουσες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. 
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Για παράδειγμα, σε κανένα από τα παραδείγματα που αναλύθηκαν με τους ειδικούς στη 

δημιουργικότητα δεν ήταν ένα πρόγραμμα σπουδών ή μάθημα που περιελάμβανε τον 

εξοπλισμό των συμμετεχόντων με τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για να αναλάβουν από τις δημιουργικές τους ικανότητες, γεγονός που 

οδηγεί όχι μόνο σε αντιπαραγωγικές, αλλά και αντιφατικές, σε ένα περιβάλλον όπου η 

αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματική πρωτοβουλία έχουν πρωταρχική σημασία και 

είναι μια βασική και πολύτιμη πορεία προς την ένταξη των νέων στην εργασία. 

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε την ύπαρξη ορισμένων ιδιωτικών πρωτοβουλιών που 

αποφάσισαν να παρέμβουν στο ισπανικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο προκειμένου να 

εκτιμήσουν τη δημιουργικότητα και να καταστήσουν διαθέσιμους στους ανθρώπους 

επαρκείς χώρους και εργαλεία για να βελτιώσουν τη δημιουργικότητά τους. 

1. Δημιουργικά σχολεία. Είναι το ‘Telefónica Foundation initiative’ το οποίο 

χρησιμοποιεί την μεθοδολογία Ferrán Adriá σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, για να 

αλλάξει τον τρόπο διδισκαλίας μέσω της δημιουργικότητας. Αφορά τους 

δάσκαλους, μαθητές και διευθυντές.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω διαφόρων υλικών που απευθύνονται σε 

μαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντικές ομάδες που ενδιαφέρονται για την 

εκπαιδευτική αλλαγή από μια καινοτόμο προοπτική.  

Τα υλικά δεν είναι διδακτέα ύλη, ούτε προσανατολισμένα σε οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο θέμα, και έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν να εργαστούν 

από και με δημιουργικότητα. Στην περίπτωση των ομάδων διαχείρισης, η ιδέα 

είναι ότι αυτά τα υλικά "συνοδεύουν" τους στον προβληματισμό σχετικά με την 

ανάγκη για καινοτομία και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

ένα έργο εκπαιδευτικού μετασχηματισμού. Τα υλικά για εκπαιδευτικούς έχουν 

σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας από 

εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, 

Απολυτηρίου και Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

2. Δημιουργικότητα για όλους. Είναι μία πρωτοβουλία της Apple όπου 

προσφέρονται  μια σειρά από δωρεάν οδηγούς για το iPad που επιτρέπουν στους 

χρήστες να μάθουν να επικοινωνούν και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες, 

ενισχύοντας έτσι τη δημιουργικότητά τους. Το "Creativity for all" συνέχισε την 

επιτυχία του προγράμματος σπουδών της Apple για όλους, το οποίο διδάσκεται 

ήδη σε σχολεία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. 
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6. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  

Η δημιουργική παραγωγή έχει συνδεθεί με την Ευρώπη σε όλη την ιστορία της. Σε 

οποιονδήποτε από τους παραδοσιακούς καλλιτεχνικούς τομείς, ο ρόλος που ανέπτυξε η 

δημιουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαφώς επιρροή, εξέχουσα και 

υπερβατική, απολαυστικότητα, όντας μια πολιτιστική μηχανή αδιαμφισβήτητου βάρους 

στην ανθρωπότητα. 

Ομοίως, αυτή η δημιουργική παραγωγή έχει συνδεθεί με τη δημιουργική βιομηχανία που 

υπάρχει σε κάθε εποχή, που γίνεται ο πρωταγωνιστής των δημιουργικών ειδήσεων και 

σε καλλιτεχνικό και βιομηχανικό επίπεδο. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, και αυτής της αδράνειας, μπορούμε να πούμε 

σήμερα ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μακρά πολιτιστική παράδοση, 

πολύ παραγωγική, ακόμη και πρωτοπορία, πάντα σε στενή σχέση με τη δημιουργικότητα 

και την εφαρμογή της σε πολιτιστικά, επαγγελματικά ή εγκάρσια περιβάλλοντα. Οι πέντε 

χώρες που είναι ενσωματωμένες στην εταιρική σχέση CT + αποτελούν ένα καλό 

παράδειγμα αυτού, που δείχνει το τεράστιο δημιουργικό δυναμικό του πολιτισμού και της 

βιομηχανίας της Κύπρου, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ισπανίας. 

 

Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο για να γνωρίζουμε ότι η δημιουργική 

παραγωγή και οι δημιουργικές βιομηχανίες χρησιμοποιούν για να είναι πολύ σημαντικές 

στην ιταλική κοινωνική και οικονομική δομή, όπου η πολιτιστική και δημιουργική 

βιομηχανία έχει σχεδόν ένα εκατομμύριο εργαζόμενους στην Ιταλία, και παράγει αξία 

σχεδόν 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως και στην Κύπρο, πρόκειται για μια Ευρώπη 

όπου ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και μια ευκαιρία για τους 

νέους. 

 

Σε μια παρόμοια περίπτωση είναι οι Κάτω Χώρες, μια πολύ δυναμική χώρα με μακρά 

δημιουργική παράδοση, η οποία, επιπλέον, ενώνει ένα ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα. 

Σήμερα, οι Κάτω Χώρες δεν είναι πλέον γνωρίζουν από εικονογραφηκές και πρόστιμο 

πλοιάρχους τέχνης τους, αλλά είναι γνωστό από άλλους πολύ δημιουργικούς και 

καινοτόμους τομείς, όπως μιούζικαλ, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφήμιση, βιντεοπαιχνίδια 

και electro μουσική. Δημιουργικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο παγκοσμίως σε 

μια χώρα που, με βάση μια ισχυρή καλλιτεχνική ιστορία αιώνες πριν, όπως η Ιταλία, ήταν 

σε θέση να ανακυκλωθεί σε νέες τέχνες και νέες αγορές. 

 

Ομοίως, το "Ηνωμένο Βασίλειο είχε μια ανυπολόγιστη επιρροή στο πολιτιστικό και 

δημιουργικό τοπίο της Ευρώπης και του ευρύτερου κόσμου εδώ και αιώνες, 

αναλαμβάνοντας μια ισχυρή δημιουργική παράδοση όπως αυτή της Ιταλίας ή των Κάτω 

Χωρών, αλλά έχοντας πολύ μεγαλύτερη δύναμη σήμερα στη σύνδεσή του με το 
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δημιουργικό ρεύμα της βιομηχανίας: το "νωμένο Βασίλειο ήταν σε θέση να γαλουχήσει 

τόσο εσωτερικά όσο και προς τα έξω να εξάγει τη δημιουργική του κουλτούρα σε όλο τον 

κόσμο. Επίσης, ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν 

επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα μορφών τέχνης και τις βιομηχανίες που συνδέονται με αυτές. 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δημιουργικές βιομηχανίες διαθέτουν διάφορα συστήματα 

στήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν δημόσιες, ιδιωτικές και φιλανθρωπικές 

πρωτοβουλίες. Αυτά τα συστήματα υποστήριξης βοηθούν σε θέματα όπως η εξασφάλιση 

χρηματοδότησης για την παραγωγή, η υποστήριξη των κυβερνητικών ομάδων 

συμφερόντων και η προάσπιση των δημιουργικών βιομηχανιών στην ευρύτερη 

κοινότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η ποικιλία συστημάτων στήριξης υπάρχουν σε 

όλες τις χώρες που αναλύθηκαν, αλλά, ενώ σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 

συνδέονται περισσότερο με τη βιομηχανία και την αγορά, σε άλλες χώρες όπως η 

Ισπανία ή η Ιταλία συνδέονται περισσότερο με την κουλτούρα των επιδοτήσεων χωρίς 

να υπάρχει απαραίτητος σύνδεσμος με την αγορά ή την παραγωγικότητά της 

 

Στην περίπτωση αυτή, στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργικές βιομηχανίες είναι ζωτικής 

σημασίας για την οικονομία, το πολιτιστικό τοπίο και την παγκόσμια επιρροή, και είναι 

ένας από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο από την 

άποψη της απασχόλησης και της οικονομικής συνεισφοράς. 

 

Ωστόσο, η Ισπανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολιτιστικό επίπεδο σε όλη την 

ιστορία. Είναι πραγματικά εύκολο να βρεθεί πολύ σχετική, σημαντική ή επιρροή 

δημιουργικούς ισπανούς ανθρώπους σε όλες σχεδόν τις τέχνες -ή επαγγελματικές 

δραστηριότητες- που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη δημιουργικότητα. Πριν από την 

οικονομική κρίση, η Ισπανία ήταν η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα με την υψηλότερη 

παραγωγή σε δημιουργικές βιομηχανίες, μετά τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Γαλλία και την Ιταλία. 

 

Ωστόσο, στην Ισπανία, η εφαρμογή και η πρακτική χρήση της δημιουργικότητας σε κάθε 

τομέα, κατανέμεται κυρίως παράλληλα με τις δύο επιλογές που είπαμε πριν: ιδιωτική 

πρωτοβουλία, με μεμονωμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

κλασική δημιουργική δραστηριότητα, που διεξάγεται με συγκεκριμένο τρόπο, και που 

περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που εκτιμούν τη δημιουργικότητα και τη συσχετίζουν με 

επιχειρηματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, καθώς και συγκεκριμένες 

δραστηριότητες που διεξάγονται μόνο από εκπαιδευτικά κέντρα· δημόσιας 

πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένου του πρακτικού συνόλου των καθαρά 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
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Σε πολλές χώρες το σύστημα αυτό έχει ενισχύσει την απαραίτητη βιωσιμότητα πολλών 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά έχει επίσης μειώσει την προβολή του στο πλαίσιο 

μιας φιλοσοφίας προτεραιότητας υλοποίησης των δραστηριοτήτων που πρέπει να 

δικαιολογούνται σε μια επιχορήγηση, ή εκείνων που είναι απαραίτητες. Χώρες με μακρά 

πολιτιστική παράδοση που συνδέεται με τη δημιουργικότητα Χώρες με μακρά 

πολιτιστική παράδοση που συνδέεται με τη δημιουργικότητα

 

Κατάρτιση 

Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει κατά την αναλύουσα ευκαιρίες κατάρτισης 

δημιουργικότητας στην Ευρώπη είναι η απόλυτη απουσία της προώθησης, του κινήτρου 

ή της ενίσχυσής της στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η προσχολική εκπαίδευση είναι η πλησιέστερη στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, 

μέσω της χρήσης παιχνιδιών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ή μικρών καλλιτεχνικών 

παραστάσεων, αλλά, πέρα από αυτό, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στην Ιταλία -όπως και σε πολλές άλλες χώρες- παραμένει προσδετεωμένη στην παλιά 

λογική και μεθοδολογίες που δεν είναι μόνο παρωχημένες, αλλά που εμποδίζουν τη 

διαδικασία της δημιουργικής ανάπτυξης ενός ατόμου. Διαλέξεις, πολύ αυστηρά διδακτικά 

προγράμματα και πάνω απ 'όλα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι για αυτή την αλλαγή, 

αφήνουν το ιταλικό σχολείο ένα αρχαϊκό και όχι πολύ παραγωγικό μοντέλο 

δημιουργικότητας. 

Αυτές οι προοπτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης -που κυριαρχούν ακόμη και σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες- διαιωνίζουν ακόμη και σήμερα τις παλιές ιδέες της γύρω από την 
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απομνημόνευση και την επανάληψη ως βασικά εργαλεία μάθησης, μετατοπίζοντας 

οποιαδήποτε άλλη επιλογή σε ένα δευτερεύον μέρος -ή άμεσα υπολειπόμενο- όπου η 

αλλαγή, η δημιουργικότητα ή η καινοτομία που αυτό συνεπάγεται σιωπηρά, ας 

υποθέσουμε ότι αποκλίνουν από τη γενική πορεία, την πλειοψηφία και, ως εκ τούτου, τη 

σωστή θέση. Σύμφωνα με τα λόγια των εμπειρογνωμόνων κατάρτισης διαβούλευση, η 

δημιουργικότητα δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, επειδή είναι κάτι έμφυτο, ότι κάποιος έχει ή όχι? αλλά δεν χρειαζόταν να 

λειτουργήσει, ούτε ενισχύεται, ούτε βελτιώνεται. 

Το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο, από την Προσχολική 

Εκπαίδευση μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθεί τις δημιουργικές δεξιότητες 

μέσα από τα μαθήματα των τεχνών, της μουσικής, του σχεδιασμού και της τεχνολογίας 

και της λογοτεχνίας, αλλά η δημιουργικότητα δεν λειτουργεί σε διαρθρωτικό ή εγκάρσιο 

επίπεδο, πέρα από την εφαρμογή της σε πολλές δραστηριότητες, και θεωρεί δεδομένο 

ότι είναι ως επί το πλείστον έμφυτη ποιότητα που έχει ή όχι. 

Παρ' όλα αυτά, στην Κύπρο πολλοί νέοι παρακολουθούν ιδιωτικά μαθήματα σε 

δημιουργικές δραστηριότητες/ικανότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, πληρωμένοι από 

τις οικογένειές τους, οι οποίοι διοργανώνουν λιγότερο περιορισμένες εκδηλώσεις, όπως 

χορωδίες, μπάντες και χορευτικές παραστάσεις. Υπάρχουν μόνο πραγματικές ευκαιρίες 

για την εκπαίδευση της δημιουργικότητας σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς, που 

συνδέονται εμφανώς με την τέχνη και τον πολιτισμό, όπου υπάρχουν πανεπιστήμια που 

προσφέρουν μαθήματα που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, όπως η Μουσική ή 

Τέχνες σπουδές. 

Η κατάσταση αυτή δεν διαφέρει από εκείνη στην Ιταλία ή την Ισπανία, ακόμη και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ή τις Κάτω Χώρες. Σε όλα αυτά η δημιουργική κατάρτιση δεν υπάρχει 

ως τέτοια στο εκπαιδευτικό σύστημα πέρα από μια παρενέργεια ορισμένων 

παραδοσιακών ή καλλιτεχνικών τεχνών, ή τη συγκεκριμένη εφαρμογή του y μερικά 

κλειστά περιβάλλοντα. 

 

Στην Ισπανία, όπως και σε όλα σχεδόν τα συστήματα κατάρτισης που αναλύθηκαν στην 

Ευρώπη, η επαγγελματική κατάρτιση δεν εξέτασε ποτέ τη δημιουργικότητα κάτι 

σημαντικό, κάτι για να λειτουργήσει, ή κάτι στο οποίο ο χρόνος, ο προγραμματισμός ή/ 

και οι πόροι θα πρέπει να αφιερωθούν. 

Αυτή η κατάσταση συμπίπτει με τη γενικά αποδεκτή εκτίμηση ότι το σημερινό 

εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποτύχει και μια σημαντική αλλαγή που αντιστρέφει όλη αυτή 

την κατάσταση είναι απαραίτητη. Αυτή είναι μια πολύ κοινή ιδέα που εντοπίσαμε σχεδόν 

σε όλες τις χώρες που ερευνήθηκαν: οι ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι τα εκπαιδευτικά 

τους συστήματα είναι απαρχαιωμένα. 
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Στην περίπτωση της Ολλανδίας, αυτό προορίζεται να αντισταθμιστεί με την προσφορά 

μερικών καταπληκτικών καινοτόμων σειρών μαθημάτων μέσω των επίσημων κέντρων 

εκπαίδευσης όπως η ακαδημία σχεδίου του Αϊντχόβεν, το ίδρυμα μόδας του Άμστερνταμ, 

ή η ακαδημία ArtEZ των τεχνών και του σχεδίου Arnhem. 

Παράλληλα, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, αλλά αποκομμένες από το δημιουργικό περιβάλλον, με εξαίρεση το 

μεταπτυχιακό στην πολιτιστική και οικονομική επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου 

του Ρότερνταμ. 

 

Η κατάσταση του  "Ηνωμένου Βασιλείου είναι η πλησιέστερη στο να έχει ένα καλό 

σύστημα κατάρτισης δημιουργικότητας: το "Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια καλή 

εκπαιδευτική υποδομή για να στηρίξει όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια 

σταδιοδρομία σε οποιαδήποτε από τις δημιουργικές βιομηχανίες. Σχεδόν όλα τα σχολεία, 

οι έκτες μορφές, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια προσφέρουν μια σειρά από δημιουργικά 

θέματα και αυτό υποστηρίζεται από ειδικούς παρόχους γνώσεων και εξωτερικής 

κατάρτισης του κλάδου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που 

διατίθενται σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο, εξαρτάται από το άτομο να χαράξει τη δική του 

εκπαιδευτική πορεία προς τις δημιουργικές βιομηχανίες. 

 

Αλλά το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατηγορηθεί για 

ασφυκτική δημιουργικότητα από πάνω από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φοιτητών 

σε όλη την εκπαίδευσή τους, και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχει μια 

επιτυχής ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών γύρω από την εφαρμογή της 

δημιουργικότητας σε συγκεκριμένους δημιουργικούς τομείς, αλλά μια κατάρτιση της 

δημιουργικότητας δεν έχει ενσωματωθεί εκτενώς και μεταφραστικά. 

 

Αυτές οι δηλώσεις κατά μήκος της Ευρώπης ανταποκρίθηκαν σε μια κατάσταση όπου η 

παραδοχή της δημιουργικότητας ως κάτι απαραίτητο, αλλά σε ό,τι δεν πιστεύετε, γίνονται 

μερικές πρωτοβουλίες -δημόσιες ή επιδοτούμενες- για την προώθησή της· αλλά, για 

άλλη μια φορά, δεν υπάρχει ένα αποφασισμένο σχέδιο που φέρνει τους ανθρώπους πιο 

κοντά στη βελτίωση, τη μεγιστοποίηση και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τη 

δημιουργικότητά τους, ή την πρακτική χρήση τους πέρα από ορισμένες επαγγελματικές 

πτυχές ή αγορές, στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και σε ορισμένους επαγγελματικούς 

τομείς. 

Με βάση αυτό, μπορούμε να οριοθετήσουμε δύο τρέχουσες δυνατότητες για την 

κατάρτιση της δημιουργικότητας στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά συστήματα στην 

Ευρώπη: 

 

- Μαθήματα στα οποία η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη: ελλείψει σχεδίου 

γενικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο 

περιλαμβάνει ρητά μεταξύ των στόχων του την προώθηση και τη βελτίωση της 
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δημιουργικότητας, σε ορισμένες ειδικές επιλογές κατάρτισης, έχουν τεθεί σε 

εφαρμογή διαφορετικές δυναμικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας των 

ανθρώπων και της εφαρμογής τους στην εργασία. Ο στόχος είναι να τεθεί σε 

εφαρμογή αυτή η δημιουργικότητα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, ως πηγή για 

την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών, αλλά δεν έχει γενική ή ευέλικτη εξέταση. 

- Μαθήματα δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα με πολύ γενικό 

τρόπο και χωρίς συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο δυνατότητες είναι γενικά αποκομμένες 

από την επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας κυρίως σε τεχνικές πτυχές της εφαρμογής της 

δημιουργικότητας στη συγκεκριμένη πτυχή, το ρόλο, την τέχνη ή το έργο που πρέπει να 

αναπτυχθούν. Ωστόσο, οι επαγγελματίες και οι εμπειρογνώμονες της δημιουργικότητας 

που έχουν ζητηθεί από τη διαβούλευση έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα ότι η 

δημιουργικότητα υπερβαίνει την απλή εφαρμογή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την πολιτιστική παραγωγή ή με την πνευματική ιδιοκτησία. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση προάγει τη δημιουργικότητα μόνο στα πρώτα της 

επίπεδα μέσω των πλαστικών τεχνών.
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ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Παράλληλα με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις χώρες έχουμε διαπιστώσει 

δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών πολιτικών, μέσω των οποίων, εν μέρει, σε τοπικό επίπεδο ή σε 

συγκεκριμένους τομείς, προσφέρονται πρωτοβουλίες κατάρτισης σε συγκεκριμένες 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή σε συγκεκριμένους επαγγελματίες όπου απαιτείται 

δημιουργικότητα των καθηκόντων. 

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στον εν μέρει μετριασμό των ελλείψεων 

του συστήματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Στην Κύπρο υπάρχει μια 

έντονη δραστηριότητα αυτού του τύπου, προσθέτοντας τα οφέλη του Συμβουλίου 

Νεολαίας της Κύπρου, της Εθνικής Στρατηγικής Νεολαίας, ή την πολύτιμη 

δραστηριότητα που προέρχεται από το Σπίτι για Συνεργασία, Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Οργάνωση Συλλόγων Νεολαίας Κύπρου. Στην 

Ιταλία υπάρχουν πολυάριθμες συγκεκριμένες παρόμοιες πρωτοβουλίες σε ορισμένους 

τομείς ή κλάδους, κάθετες στον δημιουργικό τομέα, οι οποίες στοχεύουν να φέρουν τους 

νέους πιο κοντά στον τομέα, όπως για παράδειγμα το Εργαστήριο Εκδόσεων Formentini. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οργανισμοί που παρέχουν μαθήματα κατάρτισης 

πρότυπο βιομηχανία για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε όλες τις διαφορετικές 

δημιουργικές βιομηχανίες. Μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 

ευκαιριών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων σύντομων μαθημάτων, HNC, πτυχίου και 

μεταπτυχιακών προσόντων σε συγκεκριμένες δημιουργικές δεξιότητες. Μερικά από αυτά 

τα μαθήματα περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως μακιγιάζ, προσθετική, μαλλιά και 

κοστούμι, set-design, Animation και VFX, Κινηματογραφία, Εγγραφή Ήχου Τοποθεσίας 

και Μουσική Παραγωγή μόνο για να αναφέρουμε μερικά. Αυτά τα μαθήματα 

πληρώνονται γενικά από τον μαθητή και κυμαίνονται από εντατικά μαθήματα μίας 

εβδομάδας μέχρι προγράμματα μακροχρόνιας κατάρτισης πλήρους απασχόλησης. 

Αυτά τα είδη φυσικά μπορεί να είναι απαραίτητα για όσους θέλουν να εργαστούν σε 

οποιαδήποτε από τις δημιουργικές βιομηχανίες και επίσης θα χρησιμοποιηθούν για 

επαγγελματική ανάπτυξη από εκείνους που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε 

από τις δημιουργικές βιομηχανίες.   

Στην Ισπανία, οι πρωτοβουλίες αυτές υπάρχουν επίσης, αν και σε μικρότερες ποσότητες, 

αναδεικνύοντας τα "Δημιουργικά Σχολεία" της Fundación Telefónica, μεταξύ άλλων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες που προωθούνται από 

πολυεθνικούς οργανισμούς όπως το "Creativity for all", μια πρωτοβουλία της Apple, οι 

οποίες αντικαθιστούν επίσης τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στην προώθηση και 

υποστήριξη της κατάρτισης δημιουργικότητας. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1. ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Από την πραγματικότητα που αναλύθηκε σε κάθε χώρα, έχουν ληφθεί πέντε προτάσεις 

ικανοτήτων που έχουν χρησιμεύσει για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου ευρωπαϊκού 

πλαισίου κατάρτισης δημιουργικότητας στην επιχειρηματικότητα. 

 

Η αξία του υπερβαίνει το γεγονός ότι χρησιμεύει ως βάση για το εν λόγω πλαίσιο, 

δεδομένου ότι κάθε ένα από αυτά μπορεί επίσης να ληφθεί μεμονωμένα ως πλαίσιο σε 

αυτές τις χώρες, εδάφη, επαγγελματικά πλαίσια, τομείς γνώσης, τομείς εργασίας ή 

δημιουργικά περιβάλλοντα, τα οποία έχουν κοινά σημεία ή καταστάσεις ανάλογες με 

εκείνες που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Ακολουθούν οι συγκεκριμένοι τομείς και ικανότητες των οποίων η ανάγκη για ενίσχυση 

και κατάρτιση εντοπίστηκε κατά την ανάλυση της τρέχουσας πραγματικότητας της 

κατάρτισης δημιουργικότητας για την επιχειρηματικότητα. 

1.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ  

Η κυπριακή πρόταση για ένα κατάλληλο πλαίσιο 

κατάρτισης δημιουργικότητας για την 

επιχειρηματικότητα διαιρεί τις ικανότητες εργασίας σε 

τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς: 

 Περιοχή 1: Τεχνικές Δεξιότητες 

 Περιοχή 2: Κάθετες δεξιότητες     
 Περιοχή 3: Δεξιότητες 

Επιχειρηματικότητας 

Ανάλυση του CT+ και των δεξιοτήτων: 

Τεχνικές δεξιότητες Κάθετες δεξιότητες Επιχειρηματικές δεξιότητες 

1. Φωτογραφία/Video 1. Δημιουργικότητα 1. Ιδέες & ευκαιρίες 

Φωτογραφία/ 
επεξεργασία βίντεο 

Έμπνευση Εύρεση ευκαιριών 

 Φαντασία Δημιουργικότητα 

2. Υλικό Επανασχεδίαση Όραμα/ Ενσυναίσθηση 

Photoshop Mind mapping 
Αξιολόγηση ιδεών/Αξιοποίηση 

ιδεών 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ
ΑΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕ
Σ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕ
Σ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕ

Σ 
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Τεχνικές δεξιότητες Κάθετες δεξιότητες Επιχειρηματικές δεξιότητες 

Canva Διορατικότητα 
Πρόβλεψη/Ηθική & βιώσιμη 

σκέψη 

Επεξεργασία web Καινοτομία  

 Πειραματίσμός 2.  Πόροι 

3. Οικονομικά Αμφισβήτηση 
Εκμετάλλευση/Αυτογνωσία και 

κοινωνική συνείδηση & 
αποτελεσματικότητα 

Προϋπολογισμός Σχεδιασμός Δέσμευση 

Κοστολόγηση  
Διασύνδεση/Κινητοποίηση 

πόρων 

 

2. Διαπροσωπικές Δημιουργία αξίας 

Ενσυναίσθηση Leadership 

Δικτύωση  

Ευαισθησία 3. Into Action 

Υπομονή Πρόληψη 

Ομιλία Διαχείριση έργων 

Διπλωματία 
Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, 
της ασάφειας και των κινδύνων 

Θετική ενίσχυση Συνεργασία & δικτύωση 

 Μάθετε από την εμπειρία 

3. Άλλα 

 

Ευελιξία/ 
Προσαρμοστικότητα 

Παρουσίαση 

Επικοινωνία 

Ομαδικότητα 

Επίλυση 
Προβλημάτων 
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1.2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 

Στις αναλύσεις μας για το ιταλικό πλαίσιο κατάρτισης δημιουργικότητας 

υπογραμμιστήκαμε ήδη ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα είναι η ικανότητα 

να εξελιχθούν με το πλαίσιο, εκφράζοντας ευελιξία και ευελιξία. 

 

Για να γίνει αυτό είναι σημαντικό να επιτευχθεί 3 ειδικοί στόχοι: αυτογνωσία, γνώση και 

ευαισθητοποίηση του άλλου και δημιουργικό τρόπο στην εργασία. 

Γι 'αυτό και είναι απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή στις ικανότητες και τις σχετικές 

στάσεις που είναι χρήσιμες για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

Στόχοι Δεξιότητες Στάσεις  

Αυτογνωσία και 
Αυτοέκφραση 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

- Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Αυτοπεποίθηση 

- Αφαίρεσης 

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Αυτοπεποίθηση 

Γνώση και 
ευαισθητοποίηση για 

τους άλλους 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

-  Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Εμπιστοσύνη 

- Κριτική σκέψη 

- Κοινωνική ικανότητα 

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Εμπιστοσύνη 

- Υπομονή. 

- Κοινωνικότητα 

- Ευελιξία 

Εργασία με 
δημιουργικό τρόπο 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

- Κριτική σκέψη 

- Πλευρική σκέψη 

- Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Αυτοπεποίθηση 

- Αφαίρεση 

- Επίλυση 
προβλημάτων 

- Καινοτομία 

- Ομαδική εργασία 

- Ηγεσία 

- Κόστος και 
πρόκλησεις 

- Δεξιότητες 
οργάνωσης 

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Εμπιστοσύνη 

- Υπομονή. 

- Κοινωνικότητα 

- Ηγεσία 

- Πάθος 

- Διαίσθηση 

- Ευελιξία 

- Φαντασία 
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1.3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Αφού αναλύσουμε την τρέχουσα κατάσταση των Κάτω Χωρών σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό τους σύστημα, την πολιτιστική και καλλιτεχνική επιχειρηματικότητα και 

τις ευκαιρίες τους και την ειδική εκπαίδευση στον τομέα αυτό, είναι καιρός να 

θεσπιστεί ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των επόμενων 

προϊόντων για τα οποία στοχεύει αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα.  

Οι ικανότητες που θα 

περιγράψουμε βασίζονται στο 

πλαίσιο του Ned Hermann. 

Ολόκληρο το πλαίσιο του 

εγκεφάλου αναγνωρίζει ότι οι 

διαφορετικές εργασίες απαιτούν 

διαφορετικές νοητικές διεργασίες 

και διαφορετικοί άνθρωποι 

προτιμούν ή είναι πιο ικανοί για 

ένα είδος σκέψης και όχι το άλλο. 

Ωστόσο, διερευνάται ότι όλοι 

έχουν πρόσβαση στα 4 

τεταρτημόρια. Τα γεγονότα και οι 

αριθμοί λένε ότι 5% του 

πληθυσμού έχει μια προτίμηση για ένα τεταρτημόριο, 58% έχει μια προτίμηση για 

δύο τεταρτημόρια, 34% έχουν μια προτίμηση για τρία τεταρτημόρια και 3% προτιμούν 

και τα τέσσερα εξίσου. Ωστόσο, και παρόλο που αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά, 

θα εφαρμόσουμε ολόκληρο το πλαίσιο σκέψης του εγκεφάλου για να 

απελευθερώσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων του καθενός. Πιστεύουμε ότι δεν 

είναι μόνο σημαντικό, αλλά και δυνατό να τεντώσει σε άλλα τεταρτημόρια, όταν είναι 

απαραίτητο, να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις προτιμήσεις των γύρω 

σας για τη βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων. 

Μέσα στα τέσσερα τεταρτημόρια υπάρχουν ιδέες-δεξιότητες που όλοι πρέπει να 

αναπτύξουμε: 

Αναλυτική 

ευφυΐα 

Λειτουργική/πρακτική 

Νοημοσύνη 

Δημιουργική 

Νοημοσύνη 

Σχεσιακή 

Νοημοσύνη 

Λογική 
Σχεδιασμός & 

Οργανωση  
Δημιουργικότητα 

Διαπροσωπικές 
δεξιότητες 

Αναλυτική Διοικητική 
Ολιστική 

προσέγγιση 
Εκφραστικότητα 

Τεχνική Στοχοπροσήλωση 
Εννοιολογική 

αντίληψη 
Μουσικές 
δεξιότητες 

Total talent Management associates 
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Επίλυση 
Προβλημάτων 

Έλεγχος Σύνθεση 
Πνευματικές 
ικανότητες 

 

1.4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Λέγεται συχνά ότι «η δημιουργικότητα είναι η υψηλότερη μορφή νοημοσύνης», αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπερβαίνει την ανάκληση της γνώσης και επεκτείνεται στη 

δημιουργία γνώσης. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία θεωρούνται βασική ικανότητα 

σε κάθε κλάδο και ζωτικής σημασίας για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας ενός ατόμου. 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία και την εφαρμογή ιδεών για τη δημιουργία κάτι αξίας και 

συχνά τη λήψη υπολογισμένων κινδύνων για την αύξηση των ευκαιριών. 

 

Τα βασικά στοιχεία που μπορούν να εμφανίσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία 

ενός ατόμου είναι: 

• Αναγνώριση ευκαιριών και φαντασία δυνατοτήτων για την εφαρμογή ιδεών με νέους 

τρόπους  

• Ανοικτή σε εξερεύνηση ή παίζοντας με ιδέες, υλικά ή διαδικασίες για να δημιουργήσετε 

κάτι νέο 

• Αξιολόγηση και προσαρμογή ιδεών, υλικών ή διαδικασιών ως απάντηση στην 

ανατροφοδότηση ή τις αναδυόμενες συνθήκες  

• Επίδειξη αισιοδοξίας, πρωτοβουλίας, 

εφευρετικότητας, επινοητικότητας και επιμονής κατά τη 

μετατροπή ιδεών σε δράσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται για τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία, ο παρακάτω πίνακας χωρίζει τις 

απαιτούμενες δεξιότητες, ικανότητες και ικανότητες σε 

τρεις κατηγορίες. Αυτό δεν είναι μια αποκλειστική 

λίστα και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά 

περισσότερα πράγματα για να προσθέσετε σε όλες τις 

κατηγορίες. 

 
Οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι ικανότητες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

2. ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕ
Σ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕ

Σ
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Αυτογνωσία 
Συναισθηματική νοημοσύνη 
Υπομονή 
Ηρεμία  
Θετικότητα και αισιοδοξία  
Πάθος και χαρά  
Επικοινωνιακές δεξιότητες 
Διαπροσωπικές δεξιότητες  
Ανεξαρτησία  
Ομαδική εργασία  
Ηγεσία 
Πρωτοβουλία 
Επίλυση προβλημάτων 
Επιθυμία να αμφισβητήσει 

τον εαυτό του 
Κίνητρα και κίνηση 
Δέσμευση και αφοσίωση 
Οργανωτικές δεξιότητες 
Επιμονή και ανθεκτικότητα 
Προσαρμοστικότητα και 

ευελιξία 

Διαίσθηση  
Έμπνευση 
Συσσώρευση γνώσης 
Παρατηρητικός 

(πραγματική προσοχή 
στη λεπτομέρεια) 

Ένωση  
Φαντασία 
Πρωτοτυπία 
Αμφισβήτηση, περιέργεια 

και προκλητική 
κανόνες  

Πειραματισμός, 
εξερεύνηση και 
«ώθηση των ορίων»  

Οφθαλμός σχεδιασμού 
και αισθητικής 

Καλλιτεχνική ικανότητα 
Κάθε ταλέντο που 

απαιτεί κάποιο επίπεδο 
«φυσικής» ικανότητας, 
αλλά που μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της 
πρακτικής και της 
κατάρτισης 

Κωδικοποίηση και 
προγραμματισμός 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών 

Κινούμενα σχέδια 
Ανάπτυξη εφαρμογών 
Σχεδιασμός ιστοσελίδων   
Κινηματογράφου  
Παραγωγή Ταινιών  
Παραγωγή και 

επεξεργασία ήχου 
Φωτογραφία 
Επεξεργασία ψηφιακών 

εικόνων  
Γραφιστική 
Σχεδιασμός υφασμάτων 

και μόδας  
Μαλλιά και μακιγιάζ 
Κεραμικά και γλυπτική  
Δυνατότητα 

αναπαραγωγής 
μουσικού οργάνου 

Μουσική παραγωγή και 
καταγραφή 

Δημιουργική γραφή  

 

Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Όπως βλέπουμε με το πλαίσιο επιχειρηματικότητας της ΕΕ (EntreComp), υπάρχει μια 

σειρά δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει σε αυτές τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες, καθώς θεωρείται ζωτικής σημασίας για κάθε επιτυχημένη 

επιχείρηση ή επιχειρηματική προσπάθεια.    
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Ωστόσο, η δημιουργικότητα αποτελεί μόνο ένα σκέλος αυτού του πλαισίου και τα άλλα 

δεκατέσσερα απαιτούνται επίσης προκειμένου ένα δημιουργικό άτομο να αυξήσει τις 

πιθανότητές του να μετατρέψει τις ικανότητές του σε επιχειρηματική ευκαιρία.  

Το δημιουργικό άτομο πρέπει να γαλουχήσει και να αναπτύξει το ταλέντο του, αλλά 

πρέπει επίσης να κοιτάξει να αναπτύξει ένα συνδυασμό άλλων δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων προκειμένου να διευρύνουν τις ευκαιρίες του. Αυτές οι επιχειρηματικές 

ικανότητες μπορούν να διδαχθούν και ένα δημιουργικό άτομο μπορεί να βελτιώσει τις 

αρμοδιότητές του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής 

προσπάθειας. 

 
Ως εκ τούτου, το επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη δημιουργικού ταλέντου πρέπει να 

περιλαμβάνει τις άλλες πρακτικές πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου. Πρέπει να ενσωματώσει την 

κατάρτιση που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να 

μετατρέψουν τη δημιουργικότητα σε μια βιώσιμη επιχειρηματική προσπάθεια.     

1.5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Έχοντας αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της κατάρτισης για τη βελτίωση της 

δημιουργικότητας στην Ισπανία, και αφού έθεσε σε αξία αυτό το θέμα και τις συνέπειες 

που απορρέουν από την προηγούμενη ανάλυση με επαγγελματίες εμπειρογνώμονες 

δημιουργικότητα, καθώς και με δημιουργικούς ανθρώπους που συνδέονται με την 
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καλλιτεχνική παραγωγή ή ανήκουν σε διάφορους τομείς των μέσων ενημέρωσης και των 

επιχειρήσεων, έχει συναχθεί το συμπέρασμα ότι, αν υποτεθεί ότι η επείγουσα ανάγκη να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της κατάρτισης δημιουργικότητας στην 

Ισπανία , θα πρέπει να συμπληρώνει σε γενικές γραμμές δύο παράλληλες αρμοδιότητες: 

1. Βασικές ικανότητες δημιουργικότητας 

2. Επαγγελματικές ικανότητες για τη δημιουργικότητα 

Βασικές ικανότητες 

δημιουργικότητας 

Επαγγελματικές ικανότητες  

για τη δημιουργικότητα 

Για να γνωρίσει τον εαυτό του σε 
λογικό και συναισθηματικό επίπεδο: 
- Αυτογνωσία 
- Αυτοκίνητρα 
- Υπομονή. 
- Συναισθηματική νοημοσύνη 
 
Πειθαρχία της εργασίας: 
- Εργασία για τους στόχους 
- Οργανισμός 
- Επιχειρηματικότητα 
- Επίλυση προβλημάτων 
- Σταθερότητα και επιμονή 
- Διαχείριση άγχους 
 
Θετικά συναισθήματα και στάσεις: 

- Χαρά  

- Αισιοδοξία 

- Ενσυναίσθηση 

- Πάθος 

Ευρύτητα της προοπτικής: 
- Ικανότητα παρατήρησης 
- Περιέργεια 
- Φαντασία 
- Διαίσθηση 
- Ανεξαρτησία 
 
 
Συνεργασία: 
- Ηγεσία 
- Ομαδική εργασία 
- Επικοινωνία 
 
Δυνατότητα υλοποίησης ιδεών: 
- Ένωση και αφαίρεση 
- Έρευνα και ανάλυση 
- Κριτικό πνεύμα 
- Δείτε τις δυσκολίες ως πρόκληση 
- Ανοχή στην αποτυχία 
 
Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας: 

- Πρωτοτυπία 

- Ευελιξία και ευελιξία 

- Θάρρος 

 

Αυτές είναι δύο συμπληρωματικές γραμμές, και η ανάπτυξή τους θα πρέπει να 

διευκολύνει τη δυνατότητα να παρέχουν στους ανθρώπους τις απαραίτητες δεξιότητες 

για να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, να βελτιστοποιήσουν την 

επαγγελματική απόδοσή τους με δημιουργικούς όρους, και να ενισχύσουν αποφασιστικά 

την ικανότητά τους για την επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία με την ενθάρρυνση της 

ικανότητάς τους να αναπτύξουν τα προγράμματά τους για την αγορά όπου μπορείτε να 

επιδείξετε το επαγγελματικό ταλέντο και την ικανότητά σας. 
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2. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αυτές οι πέντε προτάσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν παρακάτω, καθώς και τα 

κοινά συμπεράσματα που συνθέτουν το πλαίσιο και τα οποία εξηγούνται 

αργότερα στο παρόν έγγραφο, προέρχονται από το έργο των εταίρων που 

αποτελούν την CT + Team, η οποία περιλαμβάνει επίσης το απαραίτητο έργο 

της ομαδικής/ατομικής έρευνας, και την τεχνική ανάπτυξη, έχοντας 

πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες. 

Δραστηριότητα 
Αριθμός 
φορών 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

(Πρόσωπα/Οργανισμοί) 
Μέσο 

Γενική δημοσκόπηση 3 39 
Τηλέφωνο & 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Ομάδες εργασίας στον 
οργανισμό σας 

4 61 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Ομάδες εστίασης με 
νέους δημιουργικούς 

ανθρώπους 
3 48 

Ομάδα 
δημιουργικών 
πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Ομάδες εστίασης με 
δημιουργικούς 
επαγγελματίες 

3 11 
Εργαστήριο 
πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Συνεντεύξεις 3 11 
πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Επικοινωνία με ειδικούς 
δημιουργικούς 

4 31 
Πρόσωπο με 
πρόσωπο & 
τηλέφωνο 

Επικοινωνία με 
δημιουργικούς 

ελεύθερους 
επαγγελματίες 

5 19 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Επισκέψεις σε 
εκπαιδευτικές ενώσεις 

1 2 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Επισκέψεις σε 
εκπαιδευτικά κέντρα 

2 3 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Επισκέψεις σε 
δημιουργικές ενώσεις 

3 7 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Επισκέψεις σε 
δημιουργικές εταιρείες 

3 6 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Συναντήσεις με 
ενδιαφερόμενους φορείς 

4 117 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 
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Συναντήσεις με 
εκπαιδευτικές διοικήσεις 

1 11 
Πρόσωπο με 

πρόσωπο 

Αυτή η συνεργασία είχε πάντα ως στόχο την επίτευξη επαρκούς ποικιλίας 
προοπτικών, απόψεων, ατόμων, ομάδων, δικαιούχων, επαγγελματιών και 
εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να παρέχει ένα συνεκτικό, άμεσο και χρήσιμο 
επαγγελματικό πλαίσιο εφαρμογής. 

Υπό αυτή την έννοια, αξίζει να τονίσουμε την ποιότητα των συνεισφορών που 
επιτεύχθηκαν, ακόμη και πέρα από το ποσό τους, ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής, του πάθους και της ισχυρής σύνδεσης των συνεργαζόμενων 
ανθρώπων και ομάδων, καθώς και της πραγματικής και επείγουσας ανάγκης 
που έχει εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το καθήκον να 
διοχετεύσουμε την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τόσο σε εκπαιδευτικό 
επίπεδο, όσο και, στην προκειμένη περίπτωση, σε επαγγελματικό επίπεδο, και 
ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για άτομα με χαμηλά προσόντα ή χωρίς ειδική 
κατάρτιση που συνδέεται με τη δημιουργικότητα. 
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ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ 

Από την ανάλυση της κατάστασης της δημιουργικότητας στον πολιτιστικό και 

επαγγελματικό τομέα, η εξέταση της πραγματικότητας των δημιουργικών βιομηχανιών, 

καθώς και η ανάληψη των σημερινών δυνατοτήτων κατάρτισης δημιουργικότητας σε 

διάφορα μέρη της Ευρώπης, έχουν καθοριστεί οι ανάγκες που επηρεάζουν τους 

δημιουργικούς ανθρώπους όταν αντιμετωπίζουν μια ανοικτή, σύνθετη και δυναμική 

αγορά όπως η σημερινή. 

 

Οι ανάγκες αυτές υλοποιήθηκαν στις ακόλουθες προτάσεις για το πλαίσιο δημιουργικών 

δεξιοτήτων για άτομα με χαμηλά προσόντα που θέλουν να αναπτύξουν μια 

επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της δημιουργικότητας, λαμβάνοντας την 

επιχειρηματικότητα ως έναν τρόπο αδιαμφισβήτητης αξίας κατά την εκτέλεση μιας 

έγκυρης επαγγελματικής εργασίας στο τοπικό ή ευρωπαϊκό εργασιακό πλαίσιο. 

 

Μια βάση για να πάρει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων σε δημιουργικούς 

όρους, να το εκπαιδεύσει, και να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές τους 

ικανότητες.  

 

Εκτός από τις διάφορες προτάσεις που βασίζονται στην πραγματικότητα σε κάθε χώρα, 

περιλαμβάνεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κατάρτισης δημιουργικότητας στην 

επιχειρηματικότητα, το οποίο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κατά το σχεδιασμό ενός 

προγράμματος σπουδών ή μεθοδολογίας για την κατάρτιση της δημιουργικότητας και 

της επιχειρηματικότητας. 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΥΠΡΟΣ  

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να είσαι δημιουργικός είναι αρκετό, αλλά όταν 

πρόκειται για τεχνικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι 

δεξιότητες επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής σημασίας για να βγάλουν τα προς το ζην. 

 

Για παράδειγμα, η επεξεργασία φωτογραφιών, φωτογραφιών και βίντεο είναι χρήσιμες 

σχεδιαστικές δεξιότητες για φωτογράφους, γραφίστες και σχεδιαστές ιστοσελίδων. 

Προκειμένου να ενισχυθούν αυτές οι δεξιότητες, χρησιμοποιούν τα μέσα του διάφορου 

λογισμικού όπως Canva, η πλίθα Photoshop, η πλίθα InDesign κ.λπ. 

 

Ωστόσο, η κατοχή όλων των παραπάνω προσόντων και τεχνικών δεξιοτήτων, οι ήπιες 

δεξιότητες και οι δεξιότητες επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητες.  Ολόκληρος ο τομέας 

της επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αντιπροσωπεύεται από δεξιότητες 

όπως η στρατηγική μάρκετινγκ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εμπορευματοποίηση 

και οι πωλήσεις. Αν μη τι άλλο, η έλευση του μάρκετινγκ περιεχομένου έχει εξαπλωθεί η 

ζήτηση για αυτές τις δεξιότητες πολύ πέρα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα. 
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Τώρα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουν αυτά ως δεξιότητες που διασχίζουν 
και απαιτούν πολλαπλά σύνολα δεξιοτήτων. 
Ο αντίκτυπος αυτού είναι ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους δημιουργικούς 

ανθρώπους τώρα, από πάντα πριν, επειδή όλο και περισσότερη εργασία θεωρείται 

δημιουργική. Αλλά όλες αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές δεξιότητες 

για να κάνουν καλές ιδέες σε καλά προϊόντα και, συνεπώς, σε καλές θέσεις εργασίας. 

 

Ιδέες και Ευκαιρείες 

1. Ευκαιρίες επισήμανσης – Να είναι σε θέση να εντοπίσει τις ευκαιρίες με τη 

διερεύνηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής κατάστασης. 

Προσδιορισμός των αναγκών και των προκλήσεων που πρέπει να 

ικανοποιηθούν και η δημιουργία νέων συνδέσεων και η συγκέντρωση στοιχείων 

για τη δημιουργία ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας. 

2. Δημιουργικότητα - Να είσαι σε θέση να αναπτύξουν, να διερευνήσει και να 

πειραματιστούν πολλές ιδέες. Ο συνδυασμός γνώσεων και πόρων για την 

επίτευξη πολύτιμων αποτελεσμάτων 

3. Όραμα – να εργαστούμε προς το μέλλον, τις ανάγκες και τις τάσεις του αύριο. Για 

να μπορέσεις να μετατρέψεις το όραμά σου σε πράξη. 

4. Εκτίμηση των ιδεών - Να είναι σε θέση να κρίνει ποια αξία είναι από κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονομική άποψη. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχει 

κάθε ιδέα και εντοπίζοντας κατάλληλους τρόπους για να αναμείξετε στο έπακρο. 

 

Πόρους 

1. Αυτογνωσία & Αυτο-αποτελεσματικότητα – Να αναλογιστείτε τις ανάγκες, τις 

φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Να είναι σε θέση να εντοπίσει και να αξιολογήσει το άτομο και 

την ομάδα, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες. Και τέλος να πιστεύουν στην 

ικανότητά σας να επηρεάσει παρά την αβεβαιότητα, οπισθοδρομήσεις και 

προσωρινές αποτυχίες. 

2. Κίνητρα και επιμονή - Να είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τις ιδέες σε δράση 

και να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας για την επίτευξη και να είναι υπομονετικοί για 

να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους σας. Επίσης, να 

είναι ανθεκτική υπό πίεση, αντιξοότητες και προσωρινή αποτυχία. 

3. Κινητοποίηση Πόρων – Συγκέντρωση και διαχείριση του υλικού και των πόρων 

για να μετατρέψετε την ιδέα σας σε δράση, καθώς και ικανότητες που απαιτούνται 

σε οποιοδήποτε στάδιο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, νομικών, 

φορολογικών και ψηφιακών ικανοτήτων. Όταν έχουν περιορισμένους πόρους για 

να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους. 

4. Χρηματοοικονομική & Οικονομική παιδεία – Να είναι σε θέση να υπολογίσει το 

κόστος της μετατροπής μιας ιδέας σε μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Να 

λαμβάνουν και να αξιολογούν τις οικονομικές αποφάσεις και να διαχειρίζονται τη 

χρηματοδότηση για να διασφαλίσουν ότι η δραστηριότητα διαρκεί 
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μακροπρόθεσμαMobilising others – To be able to inspire and enthuse relevant 

stakeholders and get the support needed to achieve your goals. Also, to 

demonstrate effective communication, persuasion, negotiation and leadership. 

Σε δράση 

1. Ανάληψη της πρωτοβουλίας – Να αναλάβουμε προκλήσεις και να ξεκινήσουμε 

διαδικασίες που δημιουργούν αξία. Να ενεργεί και να εργάζεται ανεξάρτητα για 

την επίτευξη των στόχων, να εμμένει στις προθέσεις και να εκτελεί 

προγραμματισμένα καθήκοντα. 

2. Σχεδιασμός και Διαχείριση – Καθορισμός μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων 

και βραχυπρόθεσμων στόχων. Να είναι σε θέση να καθορίζουν προτεραιότητες 

και σχέδια δράσης και να προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή. 

3. Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου – Λήψη 

αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πηγές είτε είναι 

διφορούμενες είτε όταν υπάρχει κίνδυνος ακούσιων αποτελεσμάτων.  Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας αξίας, περιλαμβάνουν δομές τρόπους 

δοκιμής ιδεών και πρωτοτύπων από νωρίς για τη μείωση των κινδύνων και τη 

δυνατότητα να χειρίζονται ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις άμεσα και 

ευέλικτα.  

4. Συνεργασία με άλλους - Όχι μόνο να συνεργαστεί καλά με τους άλλους, αλλά να 

συνεργαστεί μαζί τους για την ανάπτυξη ιδεών και τη μετατροπή τους σε δράση. 

Να είναι σε θέση να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο, την επίλυση των 

συγκρούσεων και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό θετικά. 

5. 5. Μάθετε μέσα από την εμπειρία - Για να μάθετε κάνοντας, εκτιμώντας τη 

δημιουργία ως μια ευκαιρία μάθησης. Για να μάθετε με άλλους, 

συμπεριλαμβανομένων των συνομηλίκων και μέντορες και να προβληματιστούν 

σχετικά με την επιτυχία και την αποτυχία. 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΙΤΑΛΙΑ  

 

Από όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, ακόμη και με τη βοήθεια 

εμπειρογνωμόνων της δημιουργικότητας και των εκπαιδευτών, όπως έχει ήδη 

επισημανθεί προηγουμένως, η κατάρτιση για τη δημιουργικότητα στην Ιταλία θα πρέπει 

να βασίσει τη δομή της ξεκινώντας από τις διδασκαλίες που προέρχονται από τη θεωρία 

της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 

 

Εάν, στην πραγματικότητα, αναλύσουμε τις αρμοδιότητες που κατατέθηκαν στην 

πρόταση που περιλαμβάνεται στο παρελθόν, θα συνειδητοποιήσουμε ότι, για όλους τους 

στόχους που έχουν προσδιοριστεί, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας απαραίτητος 

στόχος. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι όλες οι δεξιότητες και οι στάσεις που 

επισημαίνονται είναι, στην πραγματικότητα, λειτουργικές σε αυτό. 
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Συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να περιγραφεί ως η ικανότητα ενός ατόμου να 

αναγνωρίζει, να κάνει διακρίσεις και να αναγνωρίζει, να επισημαίνει κατάλληλα και, κατά 

συνέπεια, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα των δικών του και των άλλων, προκειμένου 

να επιτύχει ορισμένους στόχους. 

 

Αναλυτικά, η συναισθηματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από: 

 

• Αυτογνωσία: νοείται η ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τα δυνατά 

σημεία του, καθώς και τα δικά του όρια και αδυναμίες. περιλαμβάνει επίσης την 

ικανότητα να αισθάνονται πώς αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τους άλλους. 

• Αυτορρύθμιση: περιγράφει την ικανότητα διαχείρισης των πλεονεκτημάτων, των 

συναισθημάτων και των αδυναμιών του, προσαρμόζοντάς τα στις διάφορες 

καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι και 

στόχοι. 

• Κοινωνικές δεξιότητες: αποτελείται από την ικανότητα διαχείρισης των σχέσεων με 

τους ανθρώπους, προκειμένου να "direct" τους προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

στόχου. 

• Κίνητρα: είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν αρνητικές σκέψεις και να τις μετατρέψει 

σε θετικές σκέψεις που είναι σε θέση να παρακινήσει τον εαυτό τους και τους άλλους. 

• Ενσυναίσθηση: είναι η ικανότητα να κατανοήσουν πλήρως και ακόμη και να 

αντιλαμβάνονται και να αισθάνονται τη διάθεση των άλλων ανθρώπων. 

 

Οι στόχοι που έχουν προσδιοριστεί για την κατάρτιση στον τομέα της δημιουργικότητας 

στην Ιταλία είναι, στην πραγματικότητα, ένα είδος προπαρασκευαστικής πορείας που 

πρέπει να ακολουθηθεί: 

Στοχεύει Αρμοδιότητα Στάσεις 

Αυτογνωσία και 
Αυτοέκφραση 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

- Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Aυτοπεποίθηση 

- Αφαίρεση 

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Αυτοπεποίθηση 
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Στοχεύει Αρμοδιότητα Στάσεις 

Γνώση και 
ευαισθητοποίηση για 

τους άλλους 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

- Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Εμπιστοσύνη 

- Κριτική σκέψη 

- Κοινωνική ικανότητα 

-  

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Εμπιστοσύνη 

- Υπομονή. 

- Κοινωνικότητα 

- Ευελιξία 

Εργαστείτε με 
δημιουργικό τρόπο 

- Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

- Κριτική σκέψη 

- Πλευρική σκέψη 

- Παρατήρηση 

- Ενεργή ακρόαση 

- Επικοινωνία 

- Αυτοπεποίθηση 

- Αφαίρεση 

- Επίλυση 
προβλημάτων 

- Καινοτομία 

- Ομαδική εργασία 

- Ηγεσία 

- Tranform κόστος για 
την πρόκληση 

- Δεξιότητες 
οργάνωσης 

- Περιέργεια 

- Ενσυναίσθηση 

- Εμπιστοσύνη 

- Υπομονή. 

- Κοινωνικότητα 

- Ηγεσία 

- Πάθος 

- Διαίσθηση 

- Ευελιξία 

- Αγκάθωση 

Θέλαμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ στάσεων και δεξιοτήτων, διότι θεωρούμε τα 

πρώτα προσωπικά χαρακτηριστικά που συχνά είναι έμφυτα στο πρόσωπο που, μέσω 

της διαδικασίας κατάρτισης, είναι δυνατόν να ανακαλύψουμε εκ νέου, να τονώσουμε και 

να συνδεθούμε με τα εργαλεία κατάρτισης που παρέχονται. 

Οι δεξιότητες, από την άλλη πλευρά, είναι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της 

κατάρτισης, χάρη στη σύνδεση μεταξύ των παρεχόμενων εργαλείων και των 

προσωπικών χαρακτηριστικών. 

 

Θέλαμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ στάσεων και δεξιοτήτων, διότι θεωρούμε τα 

πρώτα προσωπικά χαρακτηριστικά που συχνά είναι έμφυτα στο πρόσωπο που, μέσω 

της διαδικασίας κατάρτισης, είναι δυνατόν να ανακαλύψουμε εκ νέου, να τονώσουμε και 

να συνδεθούμε με τα εργαλεία κατάρτισης που παρέχονται. 

Οι δεξιότητες, από την άλλη πλευρά, είναι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της 

κατάρτισης, χάρη στη σύνδεση μεταξύ των παρεχόμενων εργαλείων και των 

προσωπικών χαρακτηριστικών. 
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- Περιέργεια: η ψυχή κάθε ανακάλυψης, κάθε νέας γνώσης και ανάπτυξης, είναι 

προφανώς απαραίτητη και για τη γνώση του εαυτού του. Αυτό είναι ένα από αυτά τα 

έμφυτα δώρα στον καθένα μας. Μόλις γεννηθούμε, μέσα από την περιέργεια 

ανακαλύπτουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, μαθαίνουμε να περπατάμε, να μιλάμε, 

να σχετίζουμε με τους άλλους και με τα εργαλεία που είναι χρήσιμα για να ζήσουμε. Με 

τα χρόνια και τις υπερκατασκευές αυτή η στάση μπορεί "να κοιμηθεί" λίγο. Το καθήκον 

της δημιουργικής εκπαίδευσης είναι να την τονώσει να το ανακαλύψει εκ νέου και να το 

θέσει στην υπηρεσία της δημιουργικής διαδικασίας. 

 

- Ενσυναίσθηση: μπορεί να φαίνεται παράξενο να το βρείτε και πάλι σε αυτό το τμήμα, 

αλλά η ενσυναίσθηση μπορεί και πρέπει επίσης να εξεταστεί προς τον εαυτό του σε μια 

διαδικασία αυτογνωσίας, εκτός του ότι είναι απαραίτητη σε μια διαδικασία 

αυτοέκφρασης. 

- Αυτοπεποίθηση: είναι ένα απαραίτητο προνόμιο να περπατήσει το μονοπάτι της 

ανακάλυψης και της γνώσης του συναισθηματικού κόσμου κάποιου. Δεν είναι καθόλου 

προφανές ότι πρόκειται για μια στάση που έχει ήδη αναπτυχθεί στα άτομα. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο περιλαμβάνεται επίσης στις δεξιότητες για να εργαστεί τες στην 

κατάρτιση. 

 

- Παρατήρηση και ενεργός ακρόαση: η ικανότητα να παρατηρείκαι να ακούει ενεργά 

είναι η βάση όλης της γνώσης. Παρατηρώντας και ακούγοντας τον εαυτό του είναι πολύ 

πιο περίπλοκη. Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια πραγματική διαδικασία κατάρτισης που 

μπορεί να την τονώσει και να του δώσει τα σωστά εργαλεία. 

 

- Επικοινωνία και αφαίρεση: σήμερα η επικοινωνία είναι απαραίτητη αρμοδιότητα σε 

όλα τα επίπεδα και απαιτεί μια μακρά και βαθιά διαδικασία κατάρτισης, με πολλές και 

διάφορες πιθανές παραλλαγές. Η επικοινωνία, σε συνδυασμό με την ικανότητα 

αφαίρεσης, είναι προφανώς θεμελιώδεις ικανότητες, απαραίτητες για μια καλή 

επικοινωνία του εαυτού τους, για να εκφραστούν με δημιουργικό και αποτελεσματικό 

τρόπο, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Το επόμενο βήμα αφορά τη γνώση και την ευαισθητοποίηση του άλλου, για το τι είναι 

διαφορετικό από μένα, από αυτό που έχω μπροστά μου και με το οποίο θα πρέπει να 

διεπαφές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσθέτουμε στις στάσεις και τις 

δεξιότητες που ερευνήθηκαν προηγουμένως, και ειδικότερα: 

 

- Εμπιστοσύνη: η εμπιστοσύνη στους άλλους είναι μία από τις πιο δύσκολες δεξιότητες 

για την ανάπτυξη. Πολύ επηρεασμένο από την εμπειρία της ζωής, συχνά υπονομεύεται 

από αρνητικές εμπειρίες ή, από συναισθηματική άποψη, από φόβους και ανασφάλειες. 

Για το λόγο αυτό, είναι ακόμη πιο σημαντικό να δημιουργήσει μια συνεδρία εξ 
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ολοκλήρου αφιερωμένη σε αυτό το θέμα στη διαδικασία κατάρτισης, παρέχοντας τα 

εργαλεία για να εργαστούν για το επίπεδο της εμπιστοσύνης σας στην άλλη στην 

καθημερινή ζωή, που σημαίνει όπως και άλλα όλα τα άλλα θα μπορούσε να είναι σε 

πραγματικότητα μαζί σας. 

 

- Υπομονή: αυτή είναι μια στάση που θα μπορούσε να μεταφραστεί καλύτερα με την 

ικανότητα να περιμένει και να μην κλείσει πίσω από συγκεκριμένες προσδοκίες. Έχοντας 

υπομονή μπορεί επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη της ικανότητας να αποδεχθεί την 

αποτυχία, η οποία είναι πολύ σημαντική για την ανάληψη της πρόκλησης της 

δημιουργικότητας. Ακόμη και αυτό, παρά το γεγονός ότι μια στάση, μπορεί να κάνει 

χρήση των διαφόρων εργαλείων κατάρτισης στην ανάπτυξή της. 

 

- Κοινωνικότητα: ορίζεται ως μια κλίση προς την κοινωνική συνύπαρξη, είναι η κύρια 

πόρτα εισόδου για την επικοινωνία μεταξύ τους, για την είσοδο σε μια σχέση και τη 

διάρθρωση τον εαυτό του θετικά στην ομαδική εργασία. Θεμελιώδες στοιχείο για την 

εργασία και στις κοινωνικές ικανότητες. 

 

- Ευελιξία: τα τελευταία χρόνια η έννοια της ευελιξίας έχει εδραιωθεί στην κοινωνία μας. 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται, η ευελιξία μπορεί να 

αντιπροσωπεύει την ικανότητα επιβίωσης της αλλαγής και, ακόμη περισσότερο, να 

μετατρέψει ένα αρνητικό γεγονός σε μια ευκαιρία, συγκεντρώνοντας τις συνεχείς 

προκλήσεις που μας ρίχνει η ζωή. Στη σχέση με την άλλη και με τον κόσμο γύρω μας, 

το να είσαι ευέλικτος σημαίνει να είσαι φιλόξενος, όχι άκαμπτος, έτοιμος να 

μετατοπίσειτην άποψή του και να δεχτεί νέες προοπτικές. 

 

- Κριτική σκέψη: Η εκπαίδευση στην κριτική σκέψη θα πρέπει να σημαίνει την 

εκπαίδευση των ανθρώπων να αναρωτηθούν για το ποια θεμέλια, λογικά ή εμπειρικά, 

μπορούν να βασίζονται σε οποιαδήποτε δήλωση. Μια εκπαίδευση στην κριτική σκέψη 

είναι ακόμη περισσότερο σήμερα ένα εξαιρετικό αντίδοτο για τον κομφορμισμό (και να 

"mipiacism ") διάχυτη τώρα κυρίαρχη. Ο μόνος τρόπος για να εκπαιδεύσει τους νέους 

να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που βρέθηκαν στο διαδίκτυο είναι 

τώρα ένα "έκτακτης ανάγκης" που πρέπει να εξεταστούν στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

 

- Κοινωνική ικανότητα: οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ψυχολογικές, σχεσιακές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, που συνδέονται με την επαρκή κατανόηση και χρήση. Η 

κατάρτιση σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες είναι μια θεραπεία που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση ορισμένων κοινωνικοσυναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 

λείπουν σε ορισμένους ανθρώπους, προκειμένου να αναπτυχθούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων. Ο κύριος στόχος είναι να είναι σε θέση να 

τους γενικεύσει εξωτερικά για την αποτελεσματική διαχείριση των διαπροσωπικών τους 
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σχέσεων, μειώνοντας την αίσθηση της πολυμορφίας και της εξωγένειας μερικές φορές 

έμπειροι, παρέχοντας μια ευκαιρία για τη βελτίωση της επικοινωνίας και να δοκιμάσουν 

νέους τρόπους να είναι με τους άλλους. 

 

Στην τελευταία φάση της διαδικασίας κατάρτισης στη δημιουργικότητα όλες οι 

ενισχυμένες στάσεις και οι αποκτηθείσες δεξιότητες τίθενται στην υπηρεσία μιας 

διαδικασίας εργασίας, αναπτύσσοντας περαιτέρω "επαγγελματικές" δεξιότητες πολύ 

χρήσιμες στον κόσμο της εργασίας: 

 

- Ηγεσία: δύσκολο να καθοριστεί μοναδικά, θα μπορούσαμε να πούμε ασύστολα ότι 

είναι η ικανότητα να παρακινούν τους ανθρώπους να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Αυτή 

είναι μια στάση που δεν μπορεί να ανήκει σε όλους, αλλά όπου αυτό το "ταλέντο" 

υπάρχει, η δημιουργική εκπαίδευση έχει το καθήκον να την αναπτύξει και να της 

παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να δράσει με τον καλύτερο τρόπο. 

- Πάθος: καμία δημιουργική εργασία δεν μπορεί ποτέ να δει το φως, αν όχι καρυκευμένα 

με ένα ισχυρό πάθος και προσκόλληση στην αναζήτηση για το αποτέλεσμα. Είναι μια 

συναισθηματική κατάσταση που μας ωθεί να κάνουμε πάντα ένα ακόμη βήμα από αυτά 

που γίνονται, να μην τα παρατήσουμε, να είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε και ακόμη 

και να χάσουμε χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουμε ή να περιορίσουμε την επιθυμία να 

συνεχίσουμε. 

 

- Διαίσθηση και Φαντασία: έμφυτα ταλέντα που συνδέονται άμεσα με την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικότητας. Η δημιουργική κατάρτιση έχει ως 

αποστολή την τόνωση τους, την εκπαίδευσή τους και τη θέση τους στην υπηρεσία της 

δημιουργικότητας. 

 

- Ομαδική εργασία: Η ομαδική εργασία μπορεί να οριστεί ως "μια κατάσταση ενότητας 

που πραγματοποιείται μέσα σε μια ομάδα ατόμων που εργάζονται για ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό πλεονέκτημα". το ομαδικό φαινόμενο εργασίας στον κόσμο 

των σύγχρονων οργανισμών χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την ανάπτυξη 

συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας οργανωτικής λειτουργίας που, 

δουλεύοντας μαζί, πρέπει να κατανοήσουν ποια δυναμική ρυθμίζει την εσωτερική ζωή 

μιας ομάδας εργασίας. Μέσω αυτής της ικανότητας, δημιουργούνται πολύτιμες 

συνέργειες και υψηλή παραγωγικότητα στη δημιουργική διαδικασία. 

 

- Δεξιότητες οργάνωσης: η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος, η ενέργεια, οι 

πόροι σας, κ.λπ., με έναν αποτελεσματικό τρόπο ξέρω ότι επιτυγχάνετε τα πράγματα 

που θέλετε να επιτύχετε. είναι από τις πιο σημαντικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες που 

μπορεί να αποκτήσει ένας εργαζόμενος. Αυτές οι ήπιες δεξιότητες αναφέρονται σε μια 

σειρά από στάσεις που βοηθούν ένα πρόσωπο σχέδιο, που προτεραιότητες και την 

επίτευξη των στόχων τους. 
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- Πλευρική σκέψη: Ο όρος πλευρική σκέψη αναφέρεται σε μια μέθοδο επίλυσης 

λογικών προβλημάτων που προβλέπει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή την 

παρατήρηση του προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή τροπικότητα που προβλέπει συγκέντρωση σε μια άμεση λύση στο 

πρόβλημα. Είναι προφανές ότι σχετίζεται άμεσα με την επίλυση προβλημάτων και είναι 

μία από τις πλέον ζητούμενες δεξιότητες στον σημερινό κόσμο εργασίας. 

 

- Επίλυση προβλημάτων: αναγνωρίζεται από κάποιον (μαζί με την καινοτομία) ως η 

ψυχή της δημιουργικότητας, είναι ο τρόπος για να δώσει την καλύτερη δυνατή 

απάντηση σε μια δεδομένη κρίσιμη και συνήθως νέα κατάσταση. Τα προβλήματα, 

μεγάλα και μικρά, είναι το καθημερινό ψωμί όλων μας και, ως εκ τούτου, όλοι έχουμε 

συνηθίσει να τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά δεν είμαστε όλοι αποτελεσματικοί στην επίλυση 

καταστάσεων με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν πιο αντιδραστικοί άνθρωποι, άλλοι πιο 

ανακλαστικές· οι άνθρωποι που είναι σε θέση να οξύνουν την εξυπνάδα τους, και άλλοι 

που βλέπουν τα προβλήματα, αλλά αγωνίζονται να εξορθολογίσουν μια λύση. 

Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα για τα οποία αυτοματοποιούμε τη λύση 

και πιο σύνθετα προβλήματα, για τα οποία η λύση απαιτεί μια προσέγγιση out-of-the-

box. Σήμερα ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκος, σε πλήρη ψηφιακό 

μετασχηματισμό, σε μια φάση μετάβασης και μάλλον εντροπικό, και αυτό 

αντικατοπτρίζεται τόσο στη ζωή των ανθρώπων όσο και στη ζωή των οικονομικών 

οργανισμών. Σε ένα πλαίσιο αυτού του είδους, τα προβλήματα είναι ο κανόνας, 

επομένως οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων έχουν γίνει ακόμη πιο σημαντικές, και 

θα γίνουν όλο και πιο σημαντικές: με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή 

νοημοσύνη, τη ρομποτική, τη βιομηχανία 4.0, οι θέσεις εργασίας που συνεπάγονται 

απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες θα είναι οι πρώτες στις οποίες οι μηχανές θα 

αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Αυτές οι θέσεις εργασίας που απαιτούν 

δημιουργικότητα και διαίσθηση θα παραμείνει όλο και περισσότερο προορίζεται για τα 

ανθρώπινα όντα, χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν από το 

λογισμικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα μεγάλο μέρος της κατάρτισης 

δημιουργικότητας περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας που 

απαιτεί και φέρνει μαζί της την ανάπτυξη όλων των άλλων ικανοτήτων που έχουν ήδη 

αναφερθεί. 

 

- Μεταμορφώστε το κόστος στην πρόκληση: δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

αφήσαμε αυτήτην αρμοδιότητα τελευταία, διότι εκτός του ότι είμαστε μια θεμελιώδης 

αρμοδιότητα, είναι, κατά κάποιο τρόπο, ο σκοπός, ο πρωταρχικός στόχος της 

επένδυσης στη δημιουργικότητα και αναγκαστικά η μεταφορά όλων των στάσεων και 

των αρμοδιοτήτων που αναλύθηκαν προηγουμένως, προφανώς 
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συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής νοημοσύνης, μια απαραίτητη 

προϋπόθεση αυτής της ανάλυσης. 

Αν μιλάμε για δημιουργικότητα, ίσως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό θα είναι 

τα παιδιά παίζουν, ένας καλλιτέχνης πρόθεση για τη δημιουργία των έργων του, μια 

λαμπρή εφευρέτης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δημιουργικότητα συνδέεται 

συνήθως με τη δημιουργία κάτι νέου και πρωτότυπου στο οποίο αποδίδεται μια 

αισθητική αξία, στην ελευθερία της έκφρασης των παιδιών, στο έμφυτο ταλέντο μερικών 

εξαιρετικών ατόμων που βρίσκουν έκφραση σε εξαιρετικά επιτεύγματα. 

 

Είναι πιο δύσκολο να σκεφτούμε πόσες φορές, αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που εκ 

πρώτης όψεως φαινόταν να είναι χωρίς λύση, καταφέρατε να βρείτε ένα "εναλλακτικό" 

τρόπο ή σε εκείνες τις φαινομενικά αρνητικές καταστάσεις στις οποίες θα ήταν σε θέση 

να κατανοήσουν "διαφορετικές" πτυχές από την αξιοποίηση ευκαιρίες που δεν θα είχατε 

σκεφτεί. 

Αλλά το να είσαι δημιουργικός σημαίνει ακριβώς αυτό: είναι δημιουργικό που έχει 

ευελιξία, η ικανότητα να επεξεργάζεται τα στοιχεία που αντιμετωπίζουν, τα ευφάνταστα 

δώρα, εκείνους που είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες και είναι σε θέση να εκφραστούν 

είναι δημιουργικοί. Με αυτούς τους όρους, η δημιουργικότητα είναι η κληρονομιά κάθε 

ατόμου, όχι μόνο των καλλιτεχνών ή των παιδιών. 

Η δημιουργικότητα επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους 

και να τις εκφράσουν στο έπακρο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πλούτου πόρων 

που καθίσταται θεμελιώδης όταν είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουν δύσκολες 

καταστάσεις. Η δημιουργικότητα μας βοηθά να αναπτύξουμε την ανθεκτικότητα, 

κατανοητή ως την ικανότητα να μεταμορφώνουμε και να αναδιοργανώνουμε μια 

οδυνηρή και δύσκολη εμπειρία σε μια διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης, περνώντας 

από το πρόβλημα στη λύση και από τη λύση σε μια νέα ευκαιρία. 
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Με βάση τα σκανδαλώδη στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν σχετικά με τη μελέτη της 

Adobe σχετικά με το χάσμα δημιουργικότητας 

που συνοψίζει δείχνει ότι 8 στους 10 

ανθρώπους αισθάνονται ότι η απελευθέρωση 

της δημιουργικότητας είναι ζωτικής σημασίας 

για την οικονομική ανάπτυξη και σχεδόν ρίξει 

τα τρίτα των ερωτηθέντων αισθάνονται 

δημιουργικότητα είναι πολύτιμη για την 

κοινωνία, αλλά μια εντυπωσιακή μειονότητα 

(μόνο 1 στους 4) πιστεύουν ότι ζουν μέχρι τις 

δυνατότητές τους, πιστεύουμε ότι η χρήση 

ολόκληρου του πλαισίου του εγκεφάλου 

μπορεί να βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να 

απελευθερώσουν δημιουργική 

επιχειρηματικότητα τους στο δικό τους 

δυναμικό, πιστεύουμε ότι η χρήση ολόκληρου 

του πλαισίου του εγκεφάλου μπορεί να 

βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να 

απελευθερώσουν δημιουργική 

επιχειρηματικότητα τους στο δικό τους 

δυναμικό, πιστεύουμε ότι η χρήση ολόκληρου του πλαισίου του εγκεφάλου μπορεί να 

βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να απελευθερώσουν δημιουργική επιχειρηματικότητα 

τους στο δικό τους δυναμικό, πιστεύουμε ότι η χρήση ολόκληρου του πλαισίου του 

εγκεφάλου μπορεί να βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να απελευθερώσουν δημιουργική 

επιχειρηματικότητα τους στο δικό τους δυναμικό, πιστεύουμε ότι η χρήση ολόκληρου του 

πλαισίου του εγκεφάλου μπορεί να βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να απελευθερώσουν 

δημιουργική επιχειρηματικότητα τους στο δικό τους δυναμικό, πιστεύουμε ότι η χρήση 

ολόκληρου του πλαισίου του εγκεφάλου μπορεί να βοηθήσει την ομάδα-στόχο μας να 

απελευθερώσουν δημιουργική επιχειρηματικότητα τους στο δικό τους δυναμικό, 

πιστεύουμε ότι η χρήση ολόκληρου του πλαισίου στο μέγιστο επίπεδο. 

Ολόκληρο το πλαίσιο του εγκεφάλου σε διαιρούμενο σε 4 τεταρτημόρια με τις δικές τους 

δεξιότητες που η ομάδα-στόχος μας πρέπει να γνωρίζει και να εργάζεται πάνω σε αυτά: 

- Αναλυτική νοημοσύνη: Ουσιαστικά ακαδημαϊκή νοημοσύνη. Είναι ένας από τους 

τύπους νοημοσύνης που περιγράφονται από τον ακαδημαϊκό και γράφει Robert 

Sternberg. Είναι η ικανότητα να αναλύει ς και να αξιολογείς ιδέες, να λύνεις προβλήματα 

και να παίρνεις αποφάσεις. Αυτός ο τύπος νοημοσύνης διαιρείται συγχρόνως σε 

τέσσερις παραμέτρους 
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Λογική 

Η λογική σκέψη είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη 
μετάβαση από μια σχετική δήλωση ή σκέψη σε άλλη. Οι πρώτες 
δηλώσεις στη λογική σκέψη ονομάζονται προηγούμενα, και οι 
μεταγενέστερες δηλώσεις είναι επακόλουθες. 

Αναλυτική 
νοημοσύνη 

Αναλυτικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα συλλογής 
και ανάλυσης πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
αποφάσεων 

Τεχνική 
νοημοσύνη 

Μια ικανότητα που σε κάνει να οραματίζεις τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Αυτό το είδος μυαλού διασπά 
τα πράγματα κάτω στα κομμάτια που είναι εύπεπτα και 
λειτουργούν μέσω τους σε μια ομαλή διαδικασία 

Επίλυση 
Προβλημάτων 

Η επίλυση προβλημάτων συνίσταται στη χρήση γενικών ή ad 
hoc μεθόδων με τάξη για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα 

 

- Επιχειρησιακή νοημοσύνη: Πρακτική ή λειτουργική ευφυής είναι η ικανότητα 

προσαρμογής και δράσης με επιτυχημένο τρόπο στο εξωτερικό περιβάλλον τους. Εν 

ολίγοις, για την εφαρμογή και τη χρήση ό, τι ξέρετε. Είναι επίσης μια κατηγορία 

νοημοσύνης που περιγράφεται από robert Sternberg και έχει επίσης τέσσερις 

παραμέτρους 

 

 

 

- Δημιουργική νοημοσύνη: Ένα είδος νοημοσύνης που περιγράφεται επίσης από τον 

καθηγητή Robert Sternberg διαιρούμενο σε τέσσερις παραμέτρους. Η δημιουργική 

Σχεδιασμός και 
Οργνάνωση 

Η δυνατότητα διαχείρισης του εαυτού ή/και άλλων, καθώς και οι 
πόροι, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και των 
περιβαλλόντων περιστάσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων 

Διοικητικές 
Οι διοικητικές δεξιότητες είναι ιδιότητες που σας βοηθούν να 
ολοκληρώσετε εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση μιας 
επιχείρησης. 

Προσήλωση στη 
λεπτομέρεια 

Η προσήλωση στη λεπτομέρεια είναι η πρακτική της διεξοδικής 
και συνοπτικής επανεξέτασης της εκτέλεσης προϊόντων ή 
υπηρεσιών, των διαδικασιών κατασκευής και του υπολογισμού 
όλων των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και 
αποτιμήσεων της εταιρείας, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των επιχειρήσεων 

Έλεγχος 

Ικανότητα άμεσης κατεύθυνσης μιας κατάστασης, ατόμου ή 
δραστηριότητας. Δεν είναι υπερβολικά αναστατωμένος ή 
ενθουσιασμένος: ηρεμία και είναι σε θέση να σκέφτονται και να 
ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις με λογικό τρόπο 
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νοημοσύνη είναι η δυνατότητα χρήσης της υπάρχουσας γνώσης για τη δημιουργία νέων 

τρόπων χειρισμού νέων προβλημάτων ή αντιμετώπισης νέων καταστάσεων. 

Ένα είδος νοημοσύνης που περιγράφεται επίσης από τον καθηγητή Robert Sternberg 

διαιρούμενο σε τέσσερις παραμέτρους. Η δημιουργική νοημοσύνη είναι η δυνατότητα 

χρήσης της υπάρχουσας γνώσης για τη δημιουργία νέων τρόπων χειρισμού νέων 

προβλημάτων ή αντιμετώπισης νέων καταστάσεων. 

Δημιουργικότητα 

Η δημιουργικότητα είναι η πράξη της μετατροπής νέων και 
ευφάνταστων ιδεών σε πραγματικότητα. Η δημιουργικότητα 
χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τον 
κόσμο με νέους τρόπους, να βρίσκουν κρυμμένα μοτίβα, να 
κάνουν συνδέσεις μεταξύ φαινομενικά άσχετα φαινόμενα και να 
παράγουν λύσεις. Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει δύο 
διαδικασίες: σκέψη, στη συνέχεια, την παραγωγή 

Ολιστική 
Προσέγγιση 

Σημαίνει να σκέφτεσαι όλη την εικόνα. Η ενασχόληση με ή τη 
θεραπεία του συνόλου του κάτι ή κάποιος και όχι μόνο ένα 
μέρος. 

Εννοιολογική 

Σημαίνει τη χρήση και τον ορισμό του περιεχομένου 
χρησιμοποιώντας μεγάλες και πειστικές ιδέες. Απλό, μέχρι το 
σημείο, σαφές και αρκετό για να αφήσει το κοινό σας να κάνει 
μια πιο λεπτομερή έρευνα, αν θέλουν 

Σύνθεση 
Σημαίνει να είναι σε θέση να κάνει από μεγάλες και περίπλοκες 
ιδέες και δια-έννοιες σύνθεση 

Σχεσιακή νοημοσύνη: Περιγράφεται από τον Daniel Goldman στο βιβλίο του για τη 

νευροεπιστήμη, είναι η ικανότητα να γνωρίζει τον εαυτό του και να γνωρίζει τους άλλους, 

μια ικανότητα να οικοδομήσουμε με επιτυχία σχέσεις και να περιηγηθείτε κοινωνικά 

περιβάλλοντα. 

 

Για να ολοκληρώσουμε και να προσθέσουμε ένα μέρος ενός πλαισίου που μας αρέσει 

πάρα πολύ που μιλά για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, θα 

χρησιμοποιήσουμε το EntreComp από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016) 

Διαπροσωπικές Διαπροσωπικές 

Εκφραστικότητα 
Η ποιότητα της αποτελεσματικής μετάδοσης μιας σκέψης ή 
αίσθησης που συνδέεται με τις λεκτικές και ομιλητικές δεξιότητες 

Μουσικές 
δεξιότητες 

Η ικανότητα να σκέφτονται στον ήχο χρησιμοποιώντας αυτή την 
ικανότητα όχι μόνο για τη σύνθεση, αλλά και να το 
χρησιμοποιήσετε άλλα μονοπάτια και τους τομείς της ζωής 

Πνευματικότητα 
Η ποιότητα της ενδοσκόπησης. Η ποιότητα που περιλαμβάνει 
βαθιά συναισθήματα και πεποιθήσεις θρησκευτικής φύσης, και 
όχι τα φυσικά μέρη της ζωής 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Υπόδειξη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΗΜΑ 

Δημιουργικότητα 

Ανάπτυξη 
δημιουργικών 
και σκόπιμων 

ιδεών 

δημιουργία αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων 
καλύτερων λύσεων για 
υφιστάμενες και νέες 

προκλήσεις 

Να είστε περίεργοι 
και ανοιχτοί 

Ανάπτυξη ιδεών 
Ορισμός 

προβλημάτων 
Αξία σχεδίασης 

Να είστε καινοτόμοι 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ικανοτήτων που είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στο τμήμα 2, υπάρχει μια ευρεία 

επιλογή των πραγμάτων που πρέπει να εξετάσουμε κατά τη δημιουργία ενός πλαισίου 

ικανοτήτων δημιουργικότητας. Όλες οι δεξιότητες, ικανότητες και ικανότητες στον πίνακα 

είναι δωρεάν και κανένα άτομο δεν θα τα κατέχει όλα. Ωστόσο, η κατοχή μιας επιλογής 

από αυτά και δραστηριότητα που προσπαθεί να μάθει ή να αναπτύξει αυτές τις 

δεξιότητες, ικανότητες και ικανότητες θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία σας. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε σε βάθος τις βασικές 

δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε το πλαίσιο ικανοτήτων 

δημιουργικότητάς μας.   

 

1. Προσωπικές Δεξιότητες 

Αυτές είναι οι επιλογές των προσωπικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν το 

χαρακτήρα, τη στάση και την προσωπικότητά σας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να 

βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω δεδομένου του σωστού συνδυασμού 

βιωματικής μάθησης, πρακτικής κατάρτισης και συνειδητής προσπάθειας.  

Περιλαμβάνουν: 

 

Αυτογνωσία – την ικανότητά σας για ενδοσκόπηση και την ικανότητα να αναγνωρίζετε 

τις ικανότητές σας, τους περιορισμούς, τις σκέψεις, τις αξίες, τα κίνητρα και την 

ιδιοσυγκρασία σας  

Συναισθηματική νοημοσύνη – την ικανότητά σας να γνωρίζετε, να ελέγχετε και να 

εκφράζετε τα δικά σας συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, αυτό επηρεάζει 

τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τις διαπροσωπικές σχέσεις  

Υπομονή – την ικανότητά σας να αποδεχτείτε και να ανεχθείτε καθυστερήσεις, 

προβλήματα ή προβλήματα χωρίς να ενοχληθείτε, να ανησυχείτε ή να αποτρέψετε την 

επίτευξη του επιθυμητού στόχου σας 

Ηρεμία – την ικανότητά σας να διατηρείτε μια ήρεμη κατάσταση του νου και να 

παραμείνετε συγκεντρωμένοι υπό πίεση ή όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες 
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Θετικότητα και αισιοδοξία – η ικανότητά σας να παραμείνετε θετικοί και αισιόδοξοι 

ανεξάρτητα από τυχόν απρόβλεπτα ζητήματα, δυσκολίες ή εμπόδια που σας εμποδίζουν 

να επιτύχετε έναν επιθυμητό στόχο  

Πάθος και χαρά - έχοντας ένα αίσθημα μεγάλης ευτυχίας ή ευχαρίστησης από την 

ανάληψη προσπάθεια δημιουργικότητά σας, σε μια φράση, «αγαπώντας αυτό που 

κάνετε» 

Επικοινωνιακές δεξιότητες – την ικανότητά σας να μεταδώσετε τις ιδέες, τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά σας με αποτελεσματικό τρόπο σε διάφορες καταστάσεις και μέσα 

ενημέρωσης 

Διαπροσωπικές δεξιότητες – την ικανότητά σας να επικοινωνείτε ή να αλληλεπιδράτε 

με άλλους ανθρώπους σε πολλά διαφορετικά επίπεδα 

Ανεξαρτησία - την ικανότητά σας να σκέφτονται κριτικά, αποτελούν τις δικές σας 

απόψεις και τον έλεγχο της δικής σας προσέγγισης στη ζωή και την καριέρα σας  

Ομαδική εργασία – η ικανότητά σας να εργάζεστε αποτελεσματικά και αποδοτικά με 

άλλα άτομα προς έναν κοινό στόχο    

Ηγεσία – η ικανότητά σας να παρακινήσετε, να υποστηρίξετε και να καθοδηγήσετε μια 

ομάδα ανθρώπων να εργαστούν για έναν κοινό στόχο  

Πρωτοβουλία – την ικανότητά σας να αξιολογείτε, να κινείτε δράσεις και να 

Επίλυση προβλημάτων – η ικανότητά σας να βρίσκετε ή να δημιουργείτε λύσεις σε 

δύσκολα ή σύνθετα ζητήματα χρησιμοποιώντας υπάρχοντες πόρους, παρέχοντας νέους 

πόρους ή πρόσβαση σε δίκτυα υποστήριξης   

Επιθυμία να αμφισβητήσει τον εαυτό του - τη δέσμευσή σας να θέλετε να βελτιώσετε 

τις ικανότητές σας σε έναν ή πολλούς τομείς, προκαλώντας τον εαυτό σας να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια, δυσκολίες ή τη δική αντιληπτή περιορισμούς σας 

Κίνητρα και κίνηση - τη δέσμευσή σας να επιτευχθεί ένας επιθυμητός 

βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος στόχος και να πιέσετε τον εαυτό σας να επιτύχει 

αυτό που θέλετε σε καθημερινή βάση 

Δέσμευση και αφοσίωση – την ικανότητά σας να διατηρήσετε την προσπάθεια, το 

κίνητρο και την επιθυμία σας να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία ή να 

επιτύχετε έναν προσδιορισμένο στόχο 

Οργανωτικές δεξιότητες – η ικανότητά σας να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το χρόνο, 

το φόρτο εργασίας και τους πόρους σας σε οποιαδήποτε κατάσταση ή περιβάλλον 

Επιμονή και ανθεκτικότητα – η ικανότητά σας να ξεπεράσετε και να ανακάμψετε από 

δυσκολίες, εμπόδια και αρνητικά γεγονότα, παραμένοντας εστιασμένοι και 

παρακινημένοι στην επίτευξη ενός προσδιορισμένου στόχου 

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία – την ικανότητα και την προθυμία σας να αλλάξετε ή 

να συμβιβαστείτε σε διαφορετικές συνθήκες ή καταστάσεις 

 

2. Ταλέντο και Ικανότητα  

Αυτές είναι μια επιλογή των ικανοτήτων που ένα άτομο κατέχει και μαθαίνει μέσα από 

την εμπειρία και την πρακτική. Μερικά από αυτά μπορεί να θεωρηθεί ως πιο «φυσικό» 
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από τους άλλους, αλλά με το σωστό συνδυασμό των κινήτρων, την εμπειρία, την 

κατάρτιση και την πρακτική μπορείτε να μάθετε ή να βελτιώσετε αυτά τα ταλέντα και τις 

ικανότητες. Περιλαμβάνουν: 

Διαίσθηση - την ικανότητά σας να καταλάβετε κάτι ενστικτωδώς χωρίς την ανάγκη για 

συνειδητή συλλογιστική, είναι μια γρήγορη και έτοιμη διορατικότητα που μπορεί να 

αποκτηθεί χωρίς παρατήρηση ή μια κρατούμενη διαδικασία συλλογισμού  

Έμπνευση - την ικανότητά σας να είναι διανοητικά τονωθεί να κάνει ή να δημιουργήσει 

κάτι, μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ξαφνικής ή έγκαιρης λαμπρή ιδέα που μπορεί να 

δράσει επάνω σε 

Συσσώρευση γνώσης – η ικανότητά σας να συσσωρεύετε σημαντικές πληροφορίες, 

πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με συγκεκριμένα θέματα ή τομείς δημιουργικού 

ενδιαφέροντος 

Παρατηρητικός – την ικανότητά σας να παρατηρείτε ή να αντιλαμβάνοστε τα πράγματα 

με ακρίβεια και να επιτεθειάστε εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια 

Association - την ικανότητά σας να κάνετε νοητικές συνδέσεις μεταξύ εννοιών, 

γεγονότων, ανθρώπων και δραστηριοτήτων  

Φαντασία - την ικανότητά σας να διατυπώσει ή να δημιουργήσει νέες ιδέες, εικόνες ή 

έννοιες, είναι μια γνωστική διαδικασία που διεγείρει τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία 

Πρωτοτυπία - την ικανότητά σας να σκέφτονται ανεξάρτητα και δημιουργικά να 

συλλάβουν πρωτότυπες και μοναδικές ιδέες που δεν έχουν προηγουμένως διερευνηθεί 

Αμφισβήτηση, περιέργεια και προκλητική κανόνες - την επιθυμία και το ενδιαφέρον 

σας για την ανακάλυψη νέων πραγμάτων, την επέκταση των γνώσεών σας ή να 

αμφισβητήσει την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με ένα συγκεκριμένο 

θέμα 

Πειραματισμός, διερεύνηση και «ώθηση των ορίων» - την επιθυμία και την ικανότητά 

σας να δοκιμάσετε νέες ιδέες και μεθόδους, να ρωτήσετε ή να διερευνήσει τα πράγματα 

και να προσπαθήσει να βελτιώσει αυτό που έχει ήδη πάει πριν 

Ένα μάτι για το σχεδιασμό και την αισθητική - την ικανότητά σας να αντιλαμβάνονται, να 

κατανοούν και να εκτιμούν το σχεδιασμό και την ελκυστικότητα των προϊόντων ή 

δημιουργικές προσπάθειες, περιλαμβάνει την εκτίμηση ότι η χρησιμότητα και η ομορφιά 

δεν είναι αντικειμενική ή καθολική  

Καλλιτεχνική ικανότητα – τις ικανότητες και τα ταλέντα σας που σας επιτρέπουν να 

δημιουργήσετε έργα τέχνης, ζωγραφικής, ζωγραφικής, γλυπτικής ή μουσικών 

συνθέσεων 

Κάθε ταλέντο που απαιτεί κάποιο επίπεδο «φυσικής» ικανότητας, αλλά που μπορεί να 

βελτιωθεί μέσω της πρακτικής και της κατάρτισης - αυτό είναι ένας τομέας συζήτησης, 

αλλά πιστεύεται ότι ορισμένα άτομα διαθέτουν ορισμένα «φυσικά» ταλέντα που τα 

καθιστούν πιο προ-διάθεση να είναι καλλιτεχνικά, δημιουργικά ή ικανά να εκτελέσουν 

ορισμένες δράσεις. Αυτά τα άτομα πρέπει ακόμα να μάθουν, να ασκήσουν και να 
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βελτιώσουν τις ικανότητές τους αλλά μπορούν να βρούν αυτό μια ευκολότερη διαδικασία 

από εκείνοι που δεν κατέχουν τα ίδια «φυσικά» ταλέντα ή προδιαθέσεις. 

 

 

3. Τεχνικές Δεξιότητες 

Αυτές είναι η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνικών δυνατοτήτων σας που συνδέονται με 

το δημιουργικό ταλέντο σας ή συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή. Γενικά μαθαίνονται 

μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας. Όλες αυτές οι 

δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν και να τελειοποιηθούν μέσω της πρακτικής, της 

περαιτέρω εκπαίδευσης ή της εργασιακής εμπειρίας. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται 

στον πίνακα του τμήματος 2 δεν είναι εξαντλητικός και μπορούν να συμπεριληφθούν 

πολλές άλλες τεχνικές δεξιότητες. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι ειδικές για ορισμένες 

δημιουργικές βιομηχανίες και κάθε μία από τις απαραίτητες για την εξασφάλιση είτε για 

την επιχειρηματικότητα σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη βιομηχανία. 

 

4. Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Πρόκειται για μια επιλογή δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χαρακτηρίζονται ζωτικής 

σημασίας για τους επιτυχημένους επιχειρηματίες. Το πλαίσιο EntreComp, το οποίο 

αναπτύχθηκε μέσω εκτεταμένης έρευνας από την ΕΕ, ενσωματώνει 15 δεξιότητες και 

ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν ή να βελτιωθούν μέσω της εμπειρίας, της 

κατάρτισης και της πρακτικής. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 

σύνδεσμο·http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna279

39enn.pdf 

 

- Μαθαίνοντας μέσα από την εμπειρία - την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε 

οποιαδήποτε εμπειρία ως ευκαιρία μάθησης, να μάθουν με άλλους, 

συμπεριλαμβανομένων των συνομηλίκων και μέντορες, να προβληματιστούν και 

να μάθουν από τις δύο επιτυχίες και αποτυχίες  

- Συνεργασία με άλλους – Η ικανότητά σας να συνεργάζεστε και να συνεργάζεστε 

με άλλους για να αναπτύξετε ιδέες και να τις μετατρέψετε σε δράσεις, να 

χρησιμοποιείτε και να εκτιμάτε δίκτυα, να επιλύετε συγκρούσεις και να 

αντιμετωπίζετε θετικά τον ανταγωνισμό όταν είναι απαραίτητο 

- Σχεδιασμός και διαχείριση – Η ικανότητά σας να θέτετε στόχους και να τους 

ακολουθείτε στο συμπέρασμά τους, να προσδιορίζετε και να καθορίζετε 

προτεραιότητες και να σχεδιάζετε δράσεις για την αντιμετώπισή τους, να 

προσαρμόζετε σε απρόβλεπτες αλλαγές και να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο 

- Λαμβάνοντας την πρωτοβουλία - την ικανότητά σας να ξεκινήσει διαδικασίες 

που δημιουργούν αξία, να προσεγγίσει θετικά τις προκλήσεις, να ενεργήσει και 

να εργαστούν ανεξάρτητα για την επίτευξη των στόχων, να επιμείνουμε με τις 

προθέσεις και να εκτελούν προγραμματισμένα καθήκοντα 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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- Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου – Η 

ικανότητά σας να λαμβάνετε αποφάσεις όταν το αποτέλεσμα της απόφασής σας 

είναι αβέβαιο ή όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή διφορούμενες 

ή όταν υπάρχει κίνδυνος ακούσιων συνεπειών. Για τη δημιουργική διαδικασία 

αυτό περιλαμβάνει τρόπους δοκιμής ιδεών από τα πρώτα στάδια, προκειμένου 

να μειωθεί κάθε κίνδυνος αστοχιών ή αποβλήτων 

- Ευκαιρίες επισήμανσης – Η ικανότητά σας να αναγνωρίζετε και να αξιοποιείτε 

ευκαιρίες για να δημιουργείτε αξία εξερευνώντας το κοινωνικό, πολιτιστικό και 

οικονομικό περιβάλλον σας, να εντοπίζετε ανάγκες και προκλήσεις που απαιτούν 

λύσεις, να δημιουργείτε νέες συνδέσεις και να συνενώνετε πόρους για τη 

δημιουργία ευκαιριών  

- Δημιουργικότητα – Η ικανότητά σας να αναπτύσσετε νέες ιδέες και ευκαιρίες, 

συμπεριλαμβανομένων καλύτερων λύσεων σε υπάρχουσες και προσδιορισμένες 

προκλήσεις, να εξερευνάτε και να πειραματίζεστε με καινοτόμες προσεγγίσεις και 

να συνδυάζετε γνώσεις και πόρους για να επιτύχετε πολύτιμα αποτελέσματα 

- Όραμα – Η ικανότητά σας να φαντάζεστε το μέλλον, να αναπτύσσετε ένα όραμα 

που μπορεί να μετατρέψει τις ιδέες σε πραγματικότητα και να απεικονίσει 

μελλοντικά σενάρια για να βοηθήσει να καθοδηγήσει τις ενέργειές σας 

Εκτιμώντας ιδέες – Η ικανότητά σας να κρίνετε τι είναι η αξία στην κοινωνία , 

πολιτιστικούς και οικονομικούς όρους, να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που έχει 

μια ιδέα για τη δημιουργία αξίας και τον εντοπισμό κατάλληλων τρόπων χρήσης 

ή εκμετάλλευσής της. 

- Ηθική και βιώσιμη σκέψη – Η ικανότητά σας να αξιολογείτε τις συνέπειες των 

ιδεών και τις επιπτώσεις της δράσης σας στην αγορά-στόχο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον, να προβληματιστείτε σχετικά με το πόσο υπεύθυνη και βιώσιμη θα 

είναι η πιθανή πορεία δράσης  

- Κινητοποίηση πόρων – Η ικανότητά σας να εξασφαλίσετε και να διαχειριστείτε 

τους σχετικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου σας, για να 

αξιοποιήσετε στο έπακρο τους περιορισμένους πόρους και να προμηθευτούμε 

τις ικανότητες που απαιτούνται σε όλη τη διάρκεια των τεχνικών, νομικών, 

οικονομικών και ψηφιακών ικανοτήτων 

- Κινητοποίηση άλλων – Η ικανότητά σας να εμπνέετε και να ενθουσιάσετε τους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους, να λάβετε την υποστήριξη που απαιτείται για την 

επίτευξη των στόχων σας και να επιδείξετε αποτελεσματική επικοινωνία, πειθώ, 

διαπραγμάτευση και ηγεσία όταν είναι απαραίτητο 

- Χρηματοοικονομικός και οικονομικός αλφαβητισμός – Η ικανότητά σας να 

εκτιμάτε το κόστος της μετατροπής μιας ιδέας σε βιώσιμη επιχείρηση, να 

παρακολουθείτε και να αξιολογείτε τις οικονομικές αποφάσεις με την πάροδο του 

χρόνου και να διαχειρίζεστε τη χρηματοδότηση για να διασφαλίσετε τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της δράσης σας 
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- Αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα – Η ικανότητά σας να 

συλλογιστείτε τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες σας σε τακτική βάση, 

να προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς 

σας, να αναγνωρίσετε την ικανότητά σας να επηρεάσετε την πορεία των 

γεγονότων, παρά την αβεβαιότητα, τις δυσκολίες και τις αποτυχίες σας 

- Κίνητρα και επιμονή – Η αποφασιστικότητά σας να μετατρέψετε τις ιδέες σε 

δράση και να ικανοποιήσετε την ανάγκη σας να επιτύχετε τους στόχους σας, να 

είστε υπομονετικοί και να συνεχίζετε να προσπαθείτε να επιτύχετε τους 

μακροπρόθεσμους στόχους σας, να είστε ανθεκτικοί και να συνεχίζετε να ασκείτε 

συνεχή πίεση, αντιξοότητες και αποτυχίες. 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΙΣΠΑΝΙΑ  

Από την τρέχουσα κατάσταση της κατάρτισης δημιουργικότητας στην Ισπανία, και αφού 

αξιοποιηθούμε αυτό το θέμα και τις συνέπειες που απορρέουν από την προηγούμενη 

ανάλυση με ειδικούς επαγγελματικής δημιουργικότητας και δημιουργικούς ανθρώπους 

που συνδέονται με την παραγωγή ή/και την επιρροή της, το πλαίσιο για την ανάπτυξη 

της κατάρτισης δημιουργικότητας στην Ισπανία θα πρέπει να συμπληρώνει δύο 

παράλληλες ικανότητες: 

1. Βασικές ικανότητες δημιουργικότητας 

2. Επαγγελματικές ικανότητες για τη δημιουργικότητα 

 

Το πρώτο είναι οι στοιχειώδεις δεξιότητες των οποίων η ανάπτυξη, η εργασία και η 

ενίσχυση έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της δημιουργικότητας ή/και διευκολύνουν 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε δημιουργικούς ανθρώπους. 

  

Οι δεύτερες είναι ειδικές ικανότητες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή από ένα 

δημιουργικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε πεδίο εφαρμογής, ενισχύοντας τη 

δημιουργικότητα, τις δυνατότητές της, και την αποφασιστικότητά της, ως στρατηγικό 

στόχο πέρα από τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στην 

υλοποίησή της. 

 

Αυτές οι δύο γραμμές ικανότητας είναι συμπληρωματικές, και η ανάπτυξή τους πρέπει 

να επικαλυπτόταν και να επικεντρωθεί στον ίδιο στόχο: να δώσει στους ανθρώπους τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να μεγιστοποιήσει τη δημιουργικότητά τους, να 

βελτιστοποιήσει την επαγγελματική απόδοσή τους από άποψη δημιουργικού, και να 

ενισχύσει αποφασιστικά την ικανότητά τους για την επιχειρηματικότητα και τη 

συνεργασία, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αναπτύξουν τα δικά τους έργα για την 

αγορά όπου μπορούν να αποδείξουν το επαγγελματικό ταλέντο και την ικανότητά τους. 
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Στη λεπτομερή ανάπτυξή της, σε αντίθεση με τις διαφορετικές απόψεις που 

διαπιστώθηκαν, καθώς και τις ελλείψεις που κοινοποίησαν οι ομάδες και οι 

επαγγελματίες που συμβουλεύτηκαν, καταλήξαμε τελικά στο συμπέρασμα ότι οι 

σημαντικότερες, αποφασιστικές, τρέχουσες και έγκαιρες ικανότητες για την ενίσχυση, την 

κατάρτιση ή την προώθηση της βελτίωσης των δυνητικών δημιουργικών ατόμων με 

δημιουργικές δεξιότητες στην Ισπανία, είναι προσβάσιμες σε άτομα χωρίς ειδική 

κατάρτιση στον τομέα αυτό. , ή στον τομέα της εφαρμογής των δεξιοτήτων αυτών, θα 

πρέπει να ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Για να γνωρίσει τον εαυτό του σε 
λογικό και συναισθηματικό επίπεδο: 

- Αυτογνωσία 

- Αυτοκίνητρα 

- Υπομονή. 

- Συναισθηματική νοημοσύνη 
 

Πειθαρχία της εργασίας: 

- Εργασία για τους στόχους 

- Οργανισμός 

- Επιχειρηματικότητα 

- Επίλυση προβλημάτων 

- Σταθερότητα και επιμονή 

- Διαχείριση άγχους 
 
Θετικά συναισθήματα και στάσεις: 

- Η χαρά της 
- Αισιοδοξία 
- Ενσυναίσθηση 
- Πάθος 

 
Ευρύτητα της προοπτικής: 

- κανότητα παρατήρησης 

- Περιέργεια 

- Φαντασία 

- Διαίσθηση 

- Ανεξαρτησία 
 

Συνεργασία: 
- Ηγεσία 
- Ομαδική εργασία 
- Επικοινωνία 

 
Δυνατότητα υλοποίησης ιδεών: 
- Ένωση και αφαίρεση 
- Έρευνα και ανάλυση 
- Κριτικό πνεύμα 
- Δείτε τις δυσκολίες ως πρόκληση 
- Ανοχή στην αποτυχία 

 
Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας: 
- Πρωτοτυπία 
- Ευελιξία και ευελιξία 
- Κουράγιο. 

 

Βασικές ικανότητες δημιουργικότητας 

Το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο: η ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων αυτογνωσίας σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο είναι 

απαραίτητη, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η δημιουργικότητα ξεκινά από αυτό που 

είμαστε και τι μας ενδιαφέρει, τι αντιλαμβανόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. 

Γνωρίζοντας τι είμαστε, και εξάγοντας από αυτό το πιο κατάλληλο για κάθε εργασία ή 

δημιουργικό περιβάλλον, βάζοντας τις δικές μας ιδιότητες, προσωπικότητα, και το 

επαγγελματικό δυναμικό σε αξία, προϋποθέτει μια απρόσεκτη αφετηρία σε αυτή την 

περίπτωση. 
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- Αυτογνωσία: να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τι είμαστε και τι δεν είμαστε, να 

γνωρίζουμε τον δημιουργικό χώρο που υπάρχει σε κάθε άτομο, και τους 

παράγοντες προετοιμασίας τους, τις δυνατότητές τους, τις ικανότητές τους και τις 

αδυναμίες τους, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν κάθε δημιουργική εφαρμογή, 

και να μετριάσουν τις πιθανές ελλείψεις της, ξεκινώντας από το γεγονός ότι στη 

δημιουργική ποιότητα της εργασίας το άτομο μετράει όχι μόνο μετράει αλλά 

εμπλέκεται σε αυτήν. 

- Αυτο-κίνητρα: αυτή η ικανότητα σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα από τη 

στιγμή κατά την οποία η καινοτομία ή η πρωτοτυπία ενυπάρχει στην ανάπτυξή 

της, ως στοιχεία που προσπαθούν να είναι νέα, ή να φθάσουν σε νέους τομείς 

σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν πάντα αναφορές στις οποίες κατέχουν. Η 

δημιουργική δημιουργία συνεπάγεται ένα απαραίτητο έργο συνεχούς αυτο-

κινήτρων στην εξερεύνηση νέων πεδίων και υλοποιήσεων. Επιπλέον, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δημιουργικότητα συνδέεται στενά με την κουλτούρα της 

πρόθεσης και της αποτυχίας, με την υποχρέωση αποτυχίας προκειμένου να 

επιτύχει· όταν τα αυτοκίνητρα είναι ζωτικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

- Υπομονή: είναι μια κρίσιμη ικανότητα σε κάθε δημιουργική διαδικασία από τη 

στιγμή κατά την οποία, πέρα από την αρχική ιδέα, υπάρχει πάντα μια δουλειά, 

μια διαδικασία, και μια πορεία προς τα εμπρός, που πρέπει να αφιερώσει τον 

απαραίτητο χρόνο, τους πόρους, και την προοπτική για να είναι σε θέση να 

οδηγήσει στην επιτυχία. Πρόκειται για υπομονή, βασική αρμοδιότητα τόσο στη 

δημιουργική εφαρμογή όσο και σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι ιδέες 

εργάζονται, μεταλλάσσονται, αλλάζουν, εκμεταλλεύονται ή απορρίπτονται με 

αξιοπιστία. 

- Συναισθηματική νοημοσύνη: η δημιουργικότητα σχετίζεται άμεσα με την 

αντίληψη, και η αντίληψη βασίζεται στα συναισθήματά μας. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο η συναισθηματική διαχείριση είναι απαραίτητη για να είναι 

δημιουργικοί τόσο στη δική της διαχείριση κατά μήκος της ανάπτυξης μιας 

δημιουργικής διαδικασίας, όσο και στο έργο που ενέχει· ή προκειμένου να 

επεκτείνουμε τη δημιουργική μας ικανότητα, να αυξήσουμε το εύρος αυτής της 

δυνατότητας αντίληψης, και επίσης να μην επιτρέψουμε στα συναισθήματα να 

είναι κάποιο είδος επιβάρυνσης στη δημιουργική εργασία. 

- Εργασιακή Πειθαρχία: να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τακτικά την προσωπική 

δημιουργικότητα και την εφαρμογή της με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιεί την 

υλοποίηση, τις δυνατότητες και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στους 

προσωπικούς στόχους, καθώς και τις απαιτήσεις, τις δεσμεύσεις και τις 

προκλήσεις που προτείνει ή απαιτεί ται από την αγορά σε κάθε τομέα ή 

επαγγελματικό περιβάλλον. 
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- Η εργασία με στόχους: η εργασία σε ένα δημιουργικό περιβάλλον κάθε άλλο 

παρά η ανάληψη ενός αιθέριου χώρου που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε 

τίποτα, από την άποψη της βελτίωσης της δημιουργικότητας για την εργασία, και 

για την επαγγελματική πρακτική, συνεπάγεται την ανάγκη να είναι σε θέση να 

εργαστούν για τους στόχους γύρω από τους οποίους να εφαρμόσει αυτή τη 

δημιουργικότητα, και οι άνθρωποι υποκείμενα ταλέντο. Οι στόχοι αυτοί πρέπει 

να είναι προσωπικοί και επαγγελματικοί, συνδυάζοντας την προσωπική 

δημιουργική προοπτική και τις απαιτήσεις της αγοράς, ή τις υπάρχουσες 

ευκαιρίες γύρω από τους ανθρώπους. 

- Οργάνωση: κάθε έργο που περιλαμβάνει μια διαδικασία και ένα χρονικό 

διάστημα χρειάζεται μια οργάνωση, και η δημιουργικότητα δεν είναι πολύ μακριά 

σε αυτό. Ωστόσο, η οργάνωση της δημιουργικής εργασίας πρέπει να είναι 

ευέλικτη, πορώδης, ανοικτή και δυναμική. Η ανάπτυξη της ικανότητας και της 

ικανότητας οργάνωσης της δημιουργικής εργασίας κάτω από αυτές τις 

παραμέτρους είναι θεμελιώδους σημασίας για να είναι σε θέση να παρέχει μια 

επαγγελματική απόδοση που, εκτός από το να είναι δημιουργική, είναι συνεπής 

και παραγωγική. 

- Επιχειρηματικότητα: είναι μια από τις πιο ξεχασμένες ικανότητες στο σημερινό 

πανόραμα κατάρτισης δημιουργικότητας. Είναι απολύτως απαραίτητο να 

αναπτυχθεί μια αρμοδιότητα για την ανάληψη έργων, είτε μόνοτου, σε μια ομάδα, 

σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, είτε ως προσωπικό έργο, προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένας χώρος υλοποίησης για την υλοποίηση της 

δημιουργικότητας, και να συνδεθεί με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που 

εντοπίζονται στην αγορά. 

- Επίλυση Προβλημάτων: η συνάντηση μιας δημιουργικής ιδέας, ή η δημιουργική 

διάθεση μιας προηγούμενης ιδέας, μπορεί να συνεπάγεται προβλήματα κατά την 

εκτέλεση της εφαρμογής της σε ένα πραγματικό σενάριο ή περιβάλλον, ή μπορεί 

να συνεπάγεται στρεβλώσεις όταν αποτιμάται σύμφωνα με τους στόχους που 

έχουν δεσμευτεί σε προσωπικό επίπεδο, ή με τρίτους γύρω από την εργασία. 

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ικανότητα γύρω από την επίλυση 

προβλημάτων που λαμβάνει υπόψη τα εγγενή χαρακτηριστικά της δημιουργικής 

εργασίας, ανταποκρινόμενη στην εγγενή ευελιξία, το δυναμισμό, την πρωτοτυπία 

και την καινοτομία. 

- Σταθερότητα και επιμονή: η δημιουργική εργασία, τόσο με την παραδοχή των 

εγγενών στόχων κάθε αίτησης, όσο και η παραδοχή των δημιουργικών στόχων 

και της προσωπικής προοπτικής σε κάθε περίπτωση, απαιτεί ένα εύτακτο και 

σαφές έργο που εκτελείται με σταθερότητα και επιμονή, ξεπερνώντας τα εμπόδια 

που, από τη φύση της, και όπως σε κάθε πρωτότυπη ή καινοτόμο δραστηριότητα, 

εμφανίζονται πάντα σε αυτό το πλαίσιο. 

- Διαχείριση του στρες: η δημιουργικότητα είναι ένα άστατο στοιχείο που μπορεί 

να επηρεαστεί από το άγχος που προέρχεται από την εφαρμογή της εργασίας 
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από τους στόχους, μια συγκεκριμένη οργάνωση, ή τα προβλήματα που 

ανέκυψαν στην εφαρμογή της. Η διαχείριση αυτών των καταστάσεων -και αυτών 

των συναισθημάτων- είναι θεμελιώδης όταν πρόκειται για τη μεγιστοποίηση της 

δημιουργικότητας κάθε ατόμου και την πιθανή επαγγελματική εφαρμογή του. 

- Θετικά συναισθήματα και στάσεις: σε ένα δημιουργικό πλαίσιο, όπου η 

αντίληψη, η ευαισθησία και η διάθεση μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο 

με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στο περιβάλλον μας, όπως και 

στη δική μας δημιουργική παραγωγή, να εργαστούμε αυτά τα συναισθήματα -και 

να δημιουργήσουμε θετικές στάσεις- είναι πολύ σημαντικό να εμπλουτίσουμε το 

έργο, όσο και να ενθαρρύνουμε μια καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, και έτσι 

να είμαστε σε θέση να προσθέσουμε μια πρόσθετη υποκείμενη αξία σε κάθε έργο 

ή πρόταση. 

- Ευτυχία: η δημιουργικότητα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, μια θετική συμβολή 

για τη βελτίωση μιας προηγούμενης επιλογής, ή την ανακάλυψη νέων επιλογών. 

Όπως κάθε ανακάλυψη, χρειάζεται μια προηγούμενη χαρά, υποθέτοντας ότι αυτή 

είναι η προσωπική κατάσταση ότι, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που 

ερωτήθηκαν, οι περισσότεροι ευνοεί τα δημιουργικά στην εργασία, προκειμένου 

να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους και τις δυνατότητες των δημιουργικών 

εισφορών τους. 

- Αισιοδοξία: η προσέγγιση νέων οριζόντων από τη δημιουργικότητα συνεπάγεται 

την υποχρέωση να υπάρχει προδιάθεση για αισιοδοξία, ουσιαστική ικανότητα 

προσέγγισης νέων τομέων με συνέπεια και σκέψη για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος. 

- Ενσυναίσθηση: η αντίληψη, η ανάλυση και η εκτίμηση του περιβάλλοντος που 

είναι εγγενές στη δημιουργικότητα απαιτεί μια ισχυρή και υπερβατική ανάπτυξη 

και την ενίσχυση μιας ενσυναίσθησής ικανότητας που επιτρέπει, με βάση την 

ευαισθησία και τις ιδέες του κάθε ατόμου, να είναι σε θέση να ανιχνεύσει νέες 

επιλογές, άλλες διαδρομές, άλλες θέσεις, και να κάνει μια κατάλληλη αξιολόγησή 

τους με την εξαγωγή των πιο θετικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση , 

λαμβάνοντας έτσι κάθε πράγμα και κάθε στοιχείο για το τι μπορεί να προσφέρει. 

Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας είναι απαραίτητη για την προώθηση της 

ανάπτυξης και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των ανθρώπων σε ένα 

επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον.  

- Πάθος: το κίνητρο που αναφέρεται παραπάνω, και η ίδια η φύση της 

δημιουργικής εργασίας, συνεπάγεται την ανάγκη για μια αναβράζουν στενά 

συνδέονται με το πάθος στην εργασία, με το ερέθισμα -σε κάθε δημιουργικό 

πρόσωπο και κάθε επαγγελματία- που τους εμπλέκει στη δυνατότητα να δώσει 

ένα ακόμη βήμα απέναντι στην καινοτομία ή την πρωτοτυπία. Αυτή η ικανότητα 

δεν συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ή μια κατ 'ανάγκη ορατή 

συμβολή στη δημιουργικότητα των ανθρώπων, αλλά η έλλειψη της φαινομενικά 

μειώνει τις δυνατότητες της απόδοσης των δημιουργικών ανθρώπων. 
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Επαγγελματικές ικανότητες για τη δημιουργικότητα 

- Ευρύτητα της προοπτικής: ως ικανότητα ποιοτικού χαρακτήρα, το εύρος της 

προοπτικής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας δημιουργικότητας, που είναι 

απολύτως απαραίτητος όταν πρόκειται να είναι πρωτότυπος ή καινοτόμος· και 

ακόμη περισσότερο σε ένα ανοικτό, σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον όπως 

αυτό. Ταυτόχρονα, αυτό το εύρος είναι επίσης απαραίτητο για την ίδια την 

εξέταση της διαδικασίας υλοποίησης ενός δημιουργικού έργου ή πρότασης, όπου 

η έλλειψη εμβέλειας προοπτικής μπορεί να μειώσει ή να προϋποθέτει η ευελιξία, 

το πορώδες και η ικανότητα προσαρμογής τόσο απαραίτητη σε ένα δημιουργικό 

εργασιακό περιβάλλον. 

- Ικανότητα παρατήρησης: προκειμένου να έχουμε μια ευρεία προοπτική, είναι 

υποχρεωτικό να έχουμε ικανότητα παρατήρησης. Το δημιουργικό πρόσωπο που 

θέλει να εφαρμόσει αυτή τη δημιουργικότητα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον 

χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά από 

όραμα που -που συνδέονται με την ευελιξία- επιτρέπουν στη δημιουργικότητα να 

ξεδιπλώσει πλήρως τις δυνατότητές της. 

- Περιέργεια: η δημιουργικότητα είναι περιέργεια? Είναι μια παρόρμηση για κάτι 

νέο, διαφορετικό ή άγνωστο. Χωρίς περιέργεια δεν υπάρχει δημιουργικότητα. 

- Φαντασία: η φαντασία είναι πόρτες που ανοίγουν εθελοντικά ή ακούσια πριν ή 

μετά την περιέργεια, απαραίτητες για να καινοτομήσουν, να είναι πρωτότυπες ή 

να προτείνουν νέα πράγματα. Χωρίς φαντασία δεν μπορεί να υπάρξει 

δημιουργικότητα. 

- Διαίσθηση: η δημιουργικότητα από ποιοτική άποψη απαιτεί διαίσθηση ως 

ένστικτο, ως ένας τρόπος για να συλλάβει άλλες πραγματικότητες, επιλογές, ή 

δυνατότητες ανάπτυξης ενός δημιουργικού έργου, ελκυστικό για υποσυνείδητο 

μας ή παρορμήσεις μας ως μία από τις μορφές της πραγματικής 

δημιουργικότητας του μεγαλύτερου αντίκτυπου στην ιστορία, και των οποίων η 

συμβολή πρέπει στη συνέχεια να αναλάβει-να συνδέονται-και την επεξεργασία 

των ικανοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την εργασία. 

- Ανεξαρτησία: οι έννοιες της καινοτομίας ή της πρωτοτυπίας στους 

δημιουργικούς ανθρώπους συνεπάγεται την ανάγκη να υπάρχει ισχυρός 

ανταγωνισμός γύρω από την ανεξαρτησία τους που τους επιτρέπει να διατηρούν 

τη δική τους δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στην εργασία τους, χωρίς να 

βλάπτουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να εργαστούν ως ομάδα· 

αλλά, ακριβώς, να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την ευελιξία αυτή και ότι 

η ανάγκη για να αναζητήσουν νέες επιλογές χωρίς προηγούμενους 

περιορισμούς. 

- Συνεργασία: σε έναν σχεσιακό, διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου η ανταλλαγή είναι 

αρετή και τεράστιες δυνατότητες δημιουργικότητας, και η πολυπλοκότητα 
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ορισμένων επαγγελματικών περιβαλλόντων καθιστά την ομαδική εργασία 

απαραίτητη και βολική, δημιουργικά πρόσωπα πρέπει να είναι σε θέση να 

συνεργάζονται και να εργάζονται ως ομάδα με φερεγγυότητα, προκειμένου να 

βελτιστοποιήσουν την υλοποίηση των ιδεών τους, να είναι σε θέση να εκτιμήσουν 

τη δική τους συμβολή, διατηρώντας μια σταθερή και ρευστή επικοινωνία για αυτό 

καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας σε κάθε περίπτωση. 

- Ηγεσία: η ηγεσία πρέπει να είναι μια υποχρεωτική δεξιότητα σε ένα δημιουργικό 

πρόσωπο, που λαμβάνονται γύρω από δύο πτυχές: η εγγενής ηγεσία στην 

υπεράσπιση της δικής του ιδέας και την ανάπτυξή της, πολύ συνδεδεμένη με την 

ικανότητα να την κοινοποιήσει? και ότι σε μια ομαδική εργασία για τη 

βελτιστοποίηση της εργασίας σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η ηγεσία στη δημιουργικότητα πρέπει να βρίσκεται 

μακριά από ένα αυταρχικό πλαίσιο, ή από το να έχει το μοναδικό σκοπό μιας 

συγκεκριμένης ιεραρχίας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι ευέλικτη και 

ικανή να συνδυάζει προσπάθειες, ιδέες, διαδικασίες και συνεισφορές, υπό την 

έννοια της δημιουργικότητας και της εφαρμογής της. 

- Ομαδική εργασία: στην εποχή της δικτύωσης, παγκόσμιο χωριό, νέες 

τεχνολογίες, και συνεχή ανταλλαγή σε κάθε πειθαρχία, που έχουν ικανότητες για 

την ομαδική εργασία απαιτείται σε κάθε τομέα. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των 

δημιουργικών ανθρώπων ή με δημιουργικό ταλέντο, η ομαδική εργασία έχει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ορίζονται γύρω από την ευελιξία, την ανταλλαγή, 

την ευνουχισμό, την καινοτομία, ή την πρωτοτυπία, που είναι εγγενή στη 

δημιουργική εργασία, και που πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα μειονεκτήματα 

που μπορεί να προκύψουν στην ανάπτυξή της. Και μαθαίνοντας να εργάζονται -

και να διαχειρίζονται την ομαδική εργασία-σε αυτή τη γραμμή είναι θεμελιώδους 

σημασίας σήμερα σε ένα περιβάλλον όπου η επιλογή του "μοναχικοί λύκοι " 

πεθαίνει από την πείνα. Αυτή είναι μια πολύ σχετική αρμοδιότητα με την 

απαραίτητη ικανότητα επιχειρηματικότητας που μπορεί να οδηγήσει σήμερα να 

βρει έναν τρόπο για επαγγελματική ανάπτυξη ή εισαγωγή εργασίας στην αγορά. 

- Επικοινωνία: η δικτύωση, η ομαδική εργασία, η ηγεσία και η ανάγκη 

συνεργασίας δεν είναι δυνατές χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την εκτέλεση ενός επικοινωνιακού έργου που θα μεταφράζει αποτελεσματικά τις 

ανησυχίες, τις απόψεις, τις προτιμήσεις μας, ή ακόμα και που είναι σε θέση να 

εκτιμήσουν τη δημιουργικότητά μας και τις πιθανές συνεισφορές της. 

- Ικανότητα να υλοποιήσουν τις ιδέες: εργάζονται με νέες ιδέες, ή παραλλαγές 

από μια προηγούμενη ιδέα, που εργάζονται γύρω από μια ιδέα για ένα νέο 

σκοπό, ή να λύσει ένα πρόβλημα, να είναι δημιουργικοί απαιτεί να είναι σε θέση 

να παράγουν νέες ιδέες, όπως έτσι είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους σε ένα 

καθορισμένο πλαίσιο, και δεν χάνονται στον αέρα χωρίς να γίνει πραγματικότητα. 

Πολλές ιδέες δεν έρχονται να πραγματοποιηθούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να κάνει 

τους δημιουργικούς ανθρώπους να ξεχάσουν ότι για να υλοποιήσουν εκείνους 
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που έχουν ένα μέλλον είναι απαραίτητο να τις διαχειριστούν με τον κατάλληλο 

τρόπο από την αρχή.  

- Ένωση και αφαίρεση. Πρόκειται για μια ικανότητα που σε μια παγκόσμια 

σχεσιακή προοπτική -και ακόμη και από τις ιστορικές θεωρίες γύρω από τη 

δημιουργικότητα- είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της δημιουργικής εργασίας. 

Να είσαι σε θέση να συνδέσει τις ιδέες, να βήμα πίσω και αφηρημένη, να κάνει 

ένα βήμα πίσω και να αφορούν, και να παρέχουν νέες απόψεις. 

- Έρευνα και ανάλυση: τόσο οι εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν όσο και οι 

δημιουργικοί άνθρωποι που συνεργάζονται σε αυτό το έργο έχουν υπογραμμίσει 

την ανάγκη να αποκτήσουν οι απαραίτητες δεξιότητες έρευνας και λογικής 

ανάλυσης για την επαρκή αντιμετώπιση μιας πρωτότυπης ή/και δημιουργικής 

ιδέας, να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν με συνέπεια σε μια μεταγενέστερη 

διαδικασία εργασίας. 

- Κριτικό πνεύμα: η δημιουργικότητα, στην πτυχή της καινοτομίας και 

πρωτοτυπίας, απαιτεί αμφισβήτηση της υφιστάμενης πραγματικότητας, ακόμη 

και της αιτιώδους φύσης της. Χωρίς μια ισχυρή ικανότητα του κριτικού πνεύματος 

θα υπήρχε συνδυαστική αλλά όχι δημιουργικότητα. 

- Ικανότητα να βλέπει κάποιος τις δυσκολίες ως πρόκληση: από την εμπειρία 

των ανθρώπων που ερωτήθηκαν για την υλοποίηση αυτού του πλαισίου 

αναφοράς έχει καταστεί προφανές πώς το έργο των δημιουργικών ανθρώπων 

χρησιμοποιεί για να είναι άστατος? προέλευσης, καθώς και στις δυνατότητες 

εφαρμογής της. Αν το λάβουμε αυτό υπόψη, και προσθέσουμε την κοινή 

αδράνεια, θα δούμε ότι οι οργανώσεις και η ανθρώπινη φύση αντιδρούν αρνητικά 

πριν από μια πιθανότητα αλλαγής, ή μπροστά από μια νέα ανταγωνιστικότητα. 

Αλλά η εφαρμογή δημιουργικού ταλέντου στην εργασία απαιτεί την κάλυψη των 

αναγκών της αγοράς, ή τι χρειάζεται ένας ανταγωνισμός. Στη συνέχεια, 

μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η ύπαρξη των απαραίτητων δεξιοτήτων 

για να δούμε τα προβλήματα ως πρόκληση είναι ο καλύτερος τρόπος 

αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών, αλλαγών και προκλήσεων· υποθέτοντας 

ότι η δημιουργική εργασία περιλαμβάνει την αντιμετώπισή της, και ότι η 

υλοποίηση μιας πρότασης συνεπάγεται την υπερνίκησή της. 

- Ανοχή στην αποτυχία: το δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, που συνδέεται 

στενά με την καινοτομία, περιλαμβάνει την παραδοχή δοκιμής και λάθους, 

καταιγισμός ιδεών και δοκιμών, ως συνήθως εργαλείων εργασίας, καθώς και 

αποτυχία ς και ανακύκλωσης ως connatural όργανα για τη δημιουργικότητα. Όλοι 

οι ειδικοί τόνισαν ότι η εφαρμογή της δημιουργικότητας σε ένα επαγγελματικό 

περιβάλλον δεν είναι ποτέ μια ευθεία πορεία, και να είναι ανεκτική στην αποτυχία 

είναι θεμελιώδους σημασίας για να επωφεληθούν από τις δημιουργικές 

δυνατότητες του κάθε ατόμου. 

- Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας: η δημιουργικότητα συνεπάγεται 

καινοτομία, αλλά αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να την προσαρμόζει στις 
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ανάγκες κάθε έργου και σε κάθε πρόταση· όχι μόνο ως τρόπος σύνδεσης με την 

αγορά, αλλά και ως μεθοδολογία εργασίας για τη βελτίωση κάθε ιδέας και των 

δυνατοτήτων της· διατηρώντας τα καλύτερα του κάθε δημιουργικού, και 

προσθέτοντας τις πρόσθετες απαραίτητες αξίες για την επιτυχία σε ένα 

συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. 

- Πρωτοτυπία: μια ικανότητα που συνδέεται σαφώς με τη δημιουργικότητα, τόσο 

από θεωρητική άποψη όσο και από την επαγγελματική εφαρμογή της σε 

οποιονδήποτε τομέα. Δεν μπορείτε να είστε δημιουργικοί χωρίς να είστε 

πρωτότυποι, ακόμη και στα άκρα της εξέτασης της εφαρμογής της 

δημιουργικότητας σε άκαμπτα ή κλειστά περιβάλλοντα. 

- Ευελιξία: η ικανότητα που καθιστά τους δημιουργικούς ανθρώπους ικανούς να 

ενσωματώσουν την αλλαγή όχι μόνο στην παραγωγή τους, αλλά και στις δικές 

τους μεθόδους και διαδικασίες εργασίας, είναι η ευελιξία· η οποία προβλέπεται 

με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ευελιξία που σίγουρα 

θα εμπλουτίσει την επαγγελματική δημιουργικότητα, και δημιουργεί μια 

πολυμεγίστιγγο που συνδέεται στενά με την ποικιλομορφία και την παραλλαγή 

που είναι εγγενής στη δημιουργική εργασία. 

- Θάρρος: όταν κάνετε μια δημιουργική συμβολή, όσον αφορά την καινοτομία, την 

αλλαγή, ή την πρωτοτυπία? κατά τη στιγμή της σύλληψης, της ανάπτυξης ή της 

παρουσίασής του· καθώς και κατά την ανάληψη οποιασδήποτε από τις 

προκλήσεις που συνδέονται με τη δημιουργική εργασία, και περιγράφεται 

παραπάνω, οι άνθρωποι πρέπει να είναι θαρραλέοι. Είναι σημαντικό να μην 

φοβάστε να είναι δημιουργικοί ούτε στην ουσία ούτε σε μορφή. Οι άνθρωποι που 

μπορούν να κάνουν τις περισσότερες πιθανές συνεισφορές σε ένα δημιουργικό 

εργασιακό περιβάλλον είναι εκείνοι που δεν φοβούνται να αποτύχουν. 

 

Αυτό μας παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο εκκίνησης για να προτείνουμε την 

κατάρτιση δημιουργικότητας και καθοδήγησης στην Ισπανία, επικεντρώθηκε 

στην επαγγελματική εφαρμογή της, και συνδέεται στενά με την 

επιχειρηματικότητα. 

 

Υποθέτοντας το προηγούμενο πρόγραμμα, η κατάρτιση δημιουργικότητας στην Ισπανία, 

που παρακολουθεί τις θεμελιωμένες ελλείψεις, και αποτιμώντας τις ευκαιρίες και τις 

ειδικές ανάγκες της, οι όροι πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα επτά σημεία: 

1. Αυτογνωσία σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο 

2. Πειθαρχία  

3. Συνεργασία 

4. Έκταση προοπτικής 

5. Θετικά συναισθήματα και στάσεις 

6. Δυνατότητα υλοποίησης ιδεών 

7. Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας 
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4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΔΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

 

Για όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην προετοιμασία αυτού του 
ευρωπαϊκού πλαισίου κατάρτισης για τη δημιουργικότητα της επιχειρηματικότητας, οι 
δυνατότητες, η χρησιμότητα και ο ορίζοντας εφαρμογών της βρίσκονται στο γεγονός ότι 
υπερβαίνουν τα κοινά σημεία που θεμελιώνονται, τόσο από την άποψη της 
διαγνωσμένης πραγματικότητας, όπως τα υφιστάμενα εργαλεία ή επιλογές, είτε από τις 
ανάγκες που αναλύονται· έρχονται να λάβουν όλα αυτά για να σχεδιάσετε μια 
κατεύθυνση για την Κατάρτιση Δημιουργικότητα μεσοπρόθεσμα, σε ένα ανοικτό, 
σύνθετο και πολύ δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό. 
 
Ως εκ τούτου, η θεμελιώδης προϋπόθεση που πιστεύουμε ότι πρέπει να πληροί ένα 

πλαίσιο είναι να αφορά μια κοινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα όσον αφορά τη 

δημιουργικότητα, την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα· η διευκόλυνση ενός 

ευέλικτου αλλά κατάλληλου πλαισίου για δημιουργικά άτομα με χαμηλά προσόντα ή 

χωρίς ειδική κατάρτιση μπορεί να μεγιστοποιήσει τις επιλογές εργασίας τους· αλλά 

επίσης, επιπλέον, να προτείνει ένα χώρο -ή ένα μονοπάτι- για την κατάρτιση 

δημιουργικότητας ικανή να αναλάβει την ευελιξία, τη συνεχή αλλαγή και τις νέες ευκαιρίες 

που έχει μπροστά της η ευρωπαϊκή πραγματικότητα σε δημιουργικούς όρους και από 

την άποψη της αγοράς. 

 

Βασικές αρχές 

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι σε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον είναι 
δημιουργική είναι αρκετή, αλλά όταν πρόκειται για την απασχολησιμότητα τεχνικές 
δεξιότητες, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής σημασίας 
για να βγάλουν τα προς το ζην. 
Τώρα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουν αυτά ως δεξιότητες που διασχίζουν 
και απαιτούν πολλαπλά σύνολα δεξιοτήτων. 
 
Ο αντίκτυπος αυτού είναι ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους δημιουργικούς 

ανθρώπους τώρα, από πάντα πριν, επειδή όλο και περισσότερη εργασία θεωρείται 

δημιουργική. Αλλά όλες αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές δεξιότητες 

για να κάνουν καλές ιδέες σε καλά προϊόντα και, συνεπώς, σε καλές θέσεις εργασίας. 

 

Με βάση τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι δημιουργικοί άνθρωποι με χαμηλά προσόντα 

στην Ευρώπη, και αποτιμώντας τις απαιτήσεις που έχουν τόσο η αγορά όσο και η 

βιομηχανία γι' αυτούς, μπορούμε προηγουμένως να αποκτήσουμε τρία διαφορετικά 

μεγάλα τμήματα συμπληρωματικών αναγκών που μπορεί να είναι απαραίτητα για την 

εργασία: 
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ΘΕΜΑ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ιδέες και 

Ευκαιρίες 

 Να είναι σε θέση να εντοπίσει τις ευκαιρίες με τη 
διερεύνηση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
κατάστασης. Προσδιορισμός των αναγκών και των 
προκλήσεων που πρέπει να ικανοποιηθούν και η 
δημιουργία νέων συνδέσεων και η συγκέντρωση 
στοιχείων για τη δημιουργία ευκαιριών για τη δημιουργία 
αξίας. 

 Να είσαι σε θέση να αναπτύξει, να εξερευνήσει και να 
πειραματιστεί πολλές ιδέες. Να συνδυάσει τη γνώση και 
τους πόρους για να επιτύχει πολύτιμα αποτελέσματα. 

 Να εργαστούμε για το μέλλον, τις ανάγκες και τις τάσεις 
του αύριο. Για να μπορέσεις να μετατρέψεις το όραμά σου 
σε πράξη. 

 Να μπορούμε να κρίνουμε ποια είναι η αξία από 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. 
Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχει κάθε ιδέα και 
εντοπίζοντας κατάλληλους τρόπους για να αναμείξετε στο 
έπακρο. 

 Να μπορούμε να κρίνουμε ποια είναι η αξία από 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. 
Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που έχει κάθε ιδέα και 
εντοπίζοντας κατάλληλους τρόπους για να αναμείξετε στο 
έπακρο. 

 Αξιολόγηση των συνεπειών των ιδεών που αποφέρουν 
αξία και την επίδραση της επιχειρηματικής δράσης στην 
κοινότητα-στόχο, την αγορά, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Προβληματιστείτε σχετικά με το πόσο 
βιώσιμοι, κοινωνικοί μακροπρόθεσμοι, πολιτιστικοί και 
οικονομικοί στόχοι είναι και τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για να γίνει αυτό. Επίσης, να ενεργείτε 
υπεύθυνα. 

Εν δράση 

 Για να λάβετε προκλήσεις και να ξεκινήσετε διεργασίες 
που δημιουργούν αξία. Να ενεργεί και να εργάζεται 
ανεξάρτητα για την επίτευξη των στόχων, να εμμένει στις 
προθέσεις και να εκτελεί προγραμματισμένα καθήκοντα. 

 Καθορισμός μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων στόχων. Να είναι σε θέση να 
καθορίζουν προτεραιότητες και σχέδια δράσης και να 
προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή. 

 Λήψη αποφάσεων σε όλες τις διαθέσιμες πηγές είτε είναι 
διφορούμενες είτε όταν υπάρχει κίνδυνος ακούσιων 
αποτελεσμάτων.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
δημιουργίας αξίας, περιλαμβάνουν δομές τρόπους 
δοκιμής ιδεών και πρωτοτύπων από νωρίς για τη μείωση 
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των κινδύνων και τη δυνατότητα να χειρίζονται ταχέως 
εξελισσόμενες καταστάσεις άμεσα και ευέλικτα.  

 Να μην συνεργαζόμαστε καλά με τους άλλους, αλλά να 
συνεργαζόμαστε μαζί τους για να αναπτύξουμε ιδέες και 
να τις μετατρέψουμε σε δράση. Να είναι σε θέση να 
οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο, την επίλυση των 
συγκρούσεων και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 
θετικά. 

 Για να μάθετε κάνοντας, εκτιμώντας τη δημιουργία ως μια 
ευκαιρία μάθησης. Για να μάθετε με άλλους, 
συμπεριλαμβανομένων των συνομηλίκων και μέντορες 
και να προβληματιστούν σχετικά με την επιτυχία και την 
αποτυχία. 

 Να μην συνεργαζόμαστε καλά με τους άλλους, αλλά να 
συνεργαζόμαστε μαζί τους για να αναπτύξουμε ιδέες και 
να τις μετατρέψουμε σε δράση. Να είναι σε θέση να 
οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο, την επίλυση των 
συγκρούσεων και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 
θετικά. 

Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

 Ικανότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τα δυνατά 
σημεία του, καθώς και τα δικά του όρια και αδυναμίες. 
Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να αισθάνονται πώς 
αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι σε θέση να 
επηρεάσουν τους άλλους. 

 Ικανότητα διαχείρισης των πλεονεκτημάτων, των 
συναισθημάτων και των αδυναμιών του, της 
προσαρμογής τους στις διαφορετικές καταστάσεις που 
μπορεί να προκύψουν, προκειμένου να επιτευχθούν 
στόχοι και στόχοι. 

 Δυνατότητα διαχείρισης σχέσεων με τους ανθρώπους 
προκειμένου να «κατευθύνουμε» τους προς την επίτευξη 
ενός συγκεκριμένου στόχου. 

 Ικανότητα να αναγνωρίζουν αρνητικά σκέψης και να τα 
μετατρέψει σε θετικές σκέψεις που είναι σε θέση να 
παρακινήσει τον εαυτό τους και τους άλλους. 

 Ικανότητα να κατανοήσουν πλήρως και ακόμη και να 
αντιλαμβάνονται και να αισθάνονται τη διάθεση των 
άλλων ανθρώπων. 

 Ικανότητα να γνωρίσετε τον εαυτό σας, και να 
αναγνωρίζουν τους άλλους, τη δημιουργία δίκαιων και 
παραγωγικών σχέσεων με το περιβάλλον. 

 

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ στάσεων και 
δεξιοτήτων, διότι εξετάζουμε το πρώτο (Εμπιστοσύνη, Υπομονή, Κοινωνικότητα, 
Ευελιξία, Κριτική σκέψη, Κοινωνική ικανότητα (...)) προσωπικά χαρακτηριστικά συχνά 
έμφυτα στο πρόσωπο που, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης, είναι δυνατόν να τονωθεί 
και να συνδεθεί με τα εργαλεία κατάρτισης που παρέχονται. Ενώ οι δεξιότητες 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 110 από 
142 

 

(Περιέργεια, Ενσυναίσθηση, Αυτοπεποίθηση, Παρατήρηση και ενεργός ακρόαση, 
Επικοινωνία και αφαίρεση ...) είναι ιδιότητες που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης, 
λόγω της σύνδεσης μεταξύ των εργαλείων που παρέχονται και των προσωπικών 
χαρακτηριστικών. 
Για ορισμένους από αυτούς, όπως η εμπιστοσύνη ή η ηγεσία, το όριο είναι πολύ λεπτό, 

με την έννοια ότι είναι έμφυτες συμπεριφορές, αλλά η διαδικασία κατάρτισης μπορεί και 

πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξή τους εξοπλίζοντας τα με κατάλληλα εργαλεία. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να εκπαιδευτεί στο ίδιο πλαίσιο δημιουργικότητας και 
επιχειρηματικότητας, συμπληρωματικά με συνέπεια και τρόπο.  
Αυτό περιλαμβάνει το συνδυασμό τεσσάρων διαφορετικών πληροφοριών των οποίων η 

υλοποίηση θα δημιουργήσει το πλαίσιο που υποδεικνύεται παρακάτω. 

 

8. Αναλυτική νοημοσύνη: Ουσιαστικά ακαδημαϊκή νοημοσύνη. Είναι ένας 
από τους τύπους νοημοσύνης που περιγράφονται από τον ακαδημαϊκό 
και γράφει Robert Sternberg. Είναι η ικανότητα να αναλύουν και να 
αξιολογούν τις ιδέες, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. 
Αυτός ο τύπος νοημοσύνης διαιρείται συγχρόνως σε τέσσερις 
παραμέτρους  

9. Επιχειρησιακή νοημοσύνη: Πρακτικός ή λειτουργικός ευφυής είναι η 
δυνατότητα να προσαρμοστεί και να συμπεριφερθεί με έναν επιτυχώς 
τρόπο στο εξωτερικό περιβάλλον τους. Εν ολίγοις, για την εφαρμογή και 
τη χρήση ό, τι ξέρετε. Είναι επίσης μια κατηγορία νοημοσύνης που 
περιγράφεται από Robert Sternberg και έχει επίσης τέσσερις 
παραμέτρους  

10. Δημιουργική νοημοσύνη: Ένας τύπος νοημοσύνης που περιγράφεται 
επίσης από τον καθηγητή Robert Sternberg που διαιρείται σε τέσσερις 
παραμέτρους. Η δημιουργική νοημοσύνη είναι η δυνατότητα χρήσης της 
υπάρχουσας γνώσης για τη δημιουργία νέων τρόπων χειρισμού νέων 
προβλημάτων ή αντιμετώπισης νέων καταστάσεων. 

11. Σχεσιακή νοημοσύνη: Περιγράφεται από τον Daniel Goldman στο 

βιβλίο του για την επιστήμη της νευρολογίας, είναι η ικανότητα να γνωρίζει 

τον εαυτό του και να γνωρίζει τους άλλους, την ικανότητα να 

οικοδομήσουμε με επιτυχία σχέσεις και να περιηγηθείτε κοινωνικά 

περιβάλλοντα. 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι ανάγκες αυτές, σπονδυλωτά από τους διάφορους τύπους νοημοσύνης για να 

εφαρμοστεί, αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της 

έρευνας που διεξάγεται, και αυτό είναι το κρίσιμο θεμέλιο αυτού του πλαισίου: 

 

«Η προώθηση και η κατάρτιση της δημιουργικότητας για την επιχειρηματικότητα 

σε άτομα με χαμηλά προσόντα ή χωρίς ειδική κατάρτιση στην Ευρώπη θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την κατάρτιση διαφορετικών ειδών ικανοτήτων, πέρα από την 
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κλασική προώθηση ταλέντων και τεχνικών δεξιοτήτων δημιουργικής φύσης· 

συμπλήρωση της ενίσχυσης, της ανάπτυξης και της ανάπτυξης αυτών των 

ικανοτήτων με τις ικανότητες ορισμένων προσωπικών δεξιοτήτων που είναι 

αναγκαίες τόσο για να είναι σε θέση να αναπτύξει ένα έργο από σχεσιακή σκοπιά, 

όσο και για να αντιμετωπίσει τις συνήθεις διαδικασίες, απαιτήσεις και 

αναπτυξιακές διαδρομές στην αγορά σήμερα· για τη θέσπιση ενός συνόλου 

τομέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει τόσο έμφυτες όσο και 

άλλες ικανότητες. 

 

Σύμφωνα με αυτό, ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αναλυόμενη πραγματικότητα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο είδος ικανοτήτων: 

1. Προσωπικές δεξιότητες: προσωπικές ιδιότητες που συνθέτουν το χαρακτήρα, 
τη στάση και την προσωπικότητά σας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να 
βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω δεδομένου του σωστού συνδυασμού 
βιωματικής μάθησης, πρακτικής κατάρτισης και συνειδητής προσπάθειας. 

2. Ταλέντο και ικανότητα: ικανότητες που ένα άτομο κατέχει και μαθαίνει μέσω της 
εμπειρίας και της πρακτικής. Μερικά από αυτά μπορεί να θεωρηθεί ως πιο 
«φυσικό» από τους άλλους, αλλά με το σωστό συνδυασμό των κινήτρων, την 
εμπειρία, την κατάρτιση και την πρακτική μπορείτε να μάθετε ή να βελτιώσετε 
αυτά τα ταλέντα και τις ικανότητες.  

3. Τεχνικές δεξιότητες: συγκεκριμένες τεχνικές ικανότητες που συνδέονται με το 
δημιουργικό ταλέντο σας ή την ειδική βιομηχανική περιοχή σας. Γενικά 
μαθαίνονται μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας. 
Όλες αυτές οι δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν και να τελειοποιηθούν μέσω 
της πρακτικής, της περαιτέρω εκπαίδευσης ή της εργασιακής εμπειρίας.  

4. Επιχειρηματικές δεξιότητες. Πρόκειται για μια επιλογή δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που χαρακτηρίζονται ζωτικής σημασίας για τους επιτυχημένους 
επιχειρηματίες. 

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ξεκινώντας από τη βάση οριοθετείται παραπάνω, και αν υποτεθεί ότι η προηγούμενη 

σύλληψη ως απαραίτητη, την κατανόηση της πραγματικότητας αναλύονται, τις ανάγκες 

που εντοπίστηκαν, τις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στην υλοποίησή 

τους, και το είδος των ικανοτήτων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται? λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνεισφορές, τις γνώμες, τις προτάσεις, τις ανησυχίες και τις ανάγκες που 

μεταδίδονται από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, τις συναντήσεις με τους 

ανθρώπους-στόχους, με ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή 

συλλόγους και επαγγελματίες από το δημιουργικό περιβάλλον, καθώς και πολλούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και τα συμπεράσματα στις ομάδες εστίασης που 

πραγματοποιήθηκαν, ένα παρόν Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Κατάρτισης Δημιουργικότητας για 

την επιχειρηματικότητα, με δυνατότητες μελλοντικής εγκυρότητας και χρησιμότητας 

κοινής ωφέλειας , η άμεση εφαρμογή και η ικανότητα αλλαγής μεγέθους των ικανοτήτων 

και του χρονικού ορίζοντα εργασίας των ατόμων-στόχων θα πρέπει να παρέχουν 
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έννοιες, δεξιότητες και, πάνω απ' όλα, να ενισχύουν τις ικανότητες, στις ακόλουθες 

πτυχές: 

 

1. Γνωρίστε τον εαυτό σας σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο 
2. Πειθαρχία της εργασίας 
3. Συνεργασία 
4. Έκταση προοπτικής 
5. Θετικά συναισθήματα και στάσεις 
6. Δυνατότητα υλοποίησης ιδεών 
7. Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας 

 

Αυτό υλοποιείται με διαλυτικό τρόπο αναλαμβάνοντας δύο παράλληλες διαδρομές 

κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει κατ 'ανάγκη δημιουργικότητα Βασικές Δεξιότητες 

(CBS) και Δημιουργικότητα Επαγγελματικές Δεξιότητες (CPS), αρθρωτά σε ένα 

συμπληρωματικό τρόπο, την προώθηση της ανατροφοδότησης σχετικά με την σιωπηρή 

σχέση μεταξύ των ικανοτήτων των δύο συνέργιες και των δύο πλευρών, την ενίσχυση 

των ατομικών τους, και η γενιά των γενεών στο σύνολό της. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Για να γνωρίσει τον εαυτό του σε 

λογικό και συναισθηματικό 

επίπεδο: 

- Αυτογνωσία 

- Αυτοκίνητρα 

- Υπομονή. 

- Συναισθηματική νοημοσύνη 
Πειθαρχία της εργασίας: 

- Εργασία για τους στόχους 

- Οργανισμός 

- Επιχειρηματικότητα 

- Επίλυση προβλημάτων 

- Σταθερότητα και επιμονή 

- Διαχείριση άγχους 
 
Θετικά συναισθήματα και στάσεις: 

- Η χαρά της 

- Αισιοδοξία 

- Ενσυναίσθηση 

- Πάθος 

Ευρεία προοπτική: 

- Ικανότητα παρατήρησης 

- Περιέργεια 

- Φαντασία 

- Διαίσθηση 

- Ανεξαρτησία 

- Συνεργασία: 

- Ηγεσία 

- -Ομαδική εργασία 

- Επικοινωνία  
 
Δυνατότητα υλοποίησης ιδεών: 

- Ένωση και αφαίρεση 

- Έρευνα και ανάλυση 

- Κριτικό πνεύμα 

- Δείτε τις δυσκολίες ως πρόκληση 

- Ανοχή στην αποτυχία 
 
Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας: 

- Πρωτοτυπία 

- Ευελιξία και ευελιξία 

- Θάρρος 
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Βασικές ικανότητες δημιουργικότητας 

 

Το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο: η 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων αυτογνωσίας σε λογικό και συναισθηματικό 

επίπεδο είναι απαραίτητη, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η δημιουργικότητα 

ξεκινά από αυτό που είμαστε και τι μας ενδιαφέρει, τι αντιλαμβανόμαστε και τι 

μπορούμε να κάνουμε. Γνωρίζοντας τι είμαστε, και εξάγοντας από αυτό το πιο 

κατάλληλο για κάθε εργασία ή δημιουργικό περιβάλλον, βάζοντας τις δικές μας 

ιδιότητες, προσωπικότητα, και το επαγγελματικό δυναμικό σε αξία, προϋποθέτει 

μια απρόσεκτη αφετηρία σε αυτή την περίπτωση. 

 

- Αυτογνωσία: να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τι είμαστε και τι δεν είμαστε, να 

γνωρίζουμε τον δημιουργικό χώρο που υπάρχει σε κάθε άτομο, και τους 

παράγοντες προετοιμασίας τους, τις δυνατότητές τους, τις ικανότητές τους και τα 

κατορθώματά τους, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν κάθε δημιουργική 

εφαρμογή, και να μετριάσουν τα πιθανά κατορθώματά της, ξεκινώντας από το 

γεγονός ότι στη δημιουργική ποιότητα εργάζονται τα πρόσωπα όχι μόνο μετράνε 

αλλά εμπλέκονται σε αυτήν. 

- Αυτο-κίνητρα: αυτή η ικανότητα σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα από τη 

στιγμή κατά την οποία η καινοτομία ή η πρωτοτυπία ενυπάρχει στην ανάπτυξή 

της, ως στοιχεία που προσπαθούν να είναι νέα, ή να φθάσουν σε νέους τομείς 

σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν πάντα αναφορές στις οποίες κατέχουν. Η 

δημιουργική δημιουργία συνεπάγεται ένα απαραίτητο έργο συνεχούς αυτο-

κινήτρων στην εξερεύνηση νέων πεδίων και υλοποιήσεων. Επιπλέον, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δημιουργικότητα συνδέεται στενά με την κουλτούρα της 

πρόθεσης και της αποτυχίας, με την υποχρέωση αποτυχίας προκειμένου να 

επιτύχει· όταν τα αυτοκίνητρα είναι ζωτικής σημασίας μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

- Υπομονή: είναι μια κρίσιμη ικανότητα σε κάθε δημιουργική διαδικασία από τη 

στιγμή κατά την οποία, πέρα από την αρχική ιδέα, υπάρχει πάντα μια δουλειά, 

μια διαδικασία, και μια πορεία προς τα εμπρός, που πρέπει να αφιερώσει τον 

απαραίτητο χρόνο, τους πόρους, και την προοπτική για να είναι σε θέση να 

οδηγήσει στην επιτυχία. Πρόκειται για υπομονή, βασική αρμοδιότητα τόσο στη 

δημιουργική εφαρμογή όσο και σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι ιδέες 

εργάζονται, μεταλλάσσονται, αλλάζουν, εκμεταλλεύονται ή απορρίπτονται με 

αξιοπιστία. 

- Συναισθηματική νοημοσύνη: η δημιουργικότητα σχετίζεται άμεσα με την 

αντίληψη, και η αντίληψη βασίζεται στα συναισθήματά μας. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο η συναισθηματική διαχείριση είναι απαραίτητη για να είναι 

δημιουργικοί τόσο στη δική της διαχείριση κατά μήκος της ανάπτυξης μιας 

δημιουργικής διαδικασίας, όσο και στο έργο που ενέχει· ή προκειμένου να 
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επεκτείνουμε τη δημιουργική μας ικανότητα, να αυξήσουμε το εύρος αυτής της 

δυνατότητας αντίληψης, και επίσης να μην επιτρέψουμε στα συναισθήματα να 

είναι κάποιο είδος επιβάρυνσης στη δημιουργική εργασία. 

 

- Εργασιακή Πειθαρχία: να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τακτικά την προσωπική 

δημιουργικότητα και την εφαρμογή της με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιεί την 

υλοποίηση, τις δυνατότητες και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στους 

προσωπικούς στόχους, καθώς και τις απαιτήσεις, τις δεσμεύσεις και τις 

προκλήσεις που προτείνει ή απαιτεί ται από την αγορά σε κάθε τομέα ή 

επαγγελματικό περιβάλλον. 

 

- Η εργασία για στόχους: η εργασία σε ένα δημιουργικό περιβάλλον κάθε άλλο 

παρά η ανάληψη ενός αιθέριου χώρου που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε 

τίποτα, από την άποψη της βελτίωσης της δημιουργικότητας για την εργασία, και 

για την επαγγελματική πρακτική, συνεπάγεται την ανάγκη να είναι σε θέση να 

εργαστούν για τους στόχους γύρω από τους οποίους να εφαρμόσει αυτή τη 

δημιουργικότητα, και οι άνθρωποι υποκείμενα ταλέντο. Οι στόχοι αυτοί πρέπει 

να είναι προσωπικοί και επαγγελματικοί, συνδυάζοντας την προσωπική 

δημιουργική προοπτική και τις απαιτήσεις της αγοράς, ή τις υπάρχουσες 

ευκαιρίες γύρω από τους ανθρώπους. 

 

- Οργάνωση: κάθε έργο που περιλαμβάνει μια διαδικασία και ένα χρονικό 

διάστημα χρειάζεται μια οργάνωση, και η δημιουργικότητα δεν είναι πολύ μακριά 

σε αυτό. Ωστόσο, η οργάνωση της δημιουργικής εργασίας πρέπει να είναι 

ευέλικτη, πορώδης, ανοικτή και δυναμική. Η ανάπτυξη της ικανότητας και της 

ικανότητας οργάνωσης της δημιουργικής εργασίας κάτω από αυτές τις 

παραμέτρους είναι θεμελιώδους σημασίας για να είναι σε θέση να παρέχει μια 

επαγγελματική απόδοση που, εκτός από το να είναι δημιουργική, είναι συνεπής 

και παραγωγική. 

 

- Επιχειρηματικότητα: είναι μία από τις πιο ξεχασμένες ικανότητες στο σημερινό 

πανόραμα κατάρτισης δημιουργικότητας. Είναι απολύτως απαραίτητο να 

αναπτυχθεί μια αρμοδιότητα για την ανάληψη έργων, είτε ανεξάρτητα, σε μια 

ομάδα, σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, είτε ως προσωπικό έργο, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος υλοποίησης για την υλοποίηση της 

δημιουργικότητας, και να συνδεθεί με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που 

εντοπίζονται στην αγορά. 

 

- Επίλυση προβλημάτων: η συνάντηση μιας δημιουργικής ιδέας, ή η δημιουργική 

διάθεση μιας προηγούμενης ιδέας, μπορεί προβλήματα κατά την εκτέλεση της 

εφαρμογής της σε ένα πραγματικό σενάριο ή περιβάλλον, ή μπορεί να 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 115 από 
142 

 

στρεβλώσει περιλαμβάνει όταν αποτιμάται με το στόχο δεσμεύεται σε 

προσωπικό επίπεδο, ή με μέρη γύρω από την τρίτη εργασία. Είναι απαραίτητο 

να αναπτυχθεί μια ικανότητα γύρω από την επίλυση προβλημάτων που λαμβάνει 

υπόψη τα εγγενή χαρακτηριστικά της δημιουργικής εργασίας, ανταποκρινόμενη 

στην εγγενή ευελιξία, τον τυφλοπόντικα, την πρωτοτυπία και την καινοτομία. 

- Σταθερότητα και επιμονή: η δημιουργική εργασία, τόσο με την παραδοχή των 

εγγενών στόχων κάθε αίτησης, όσο και η παραδοχή των δημιουργικών στόχων 

και της προσωπικής προοπτικής σε κάθε περίπτωση, απαιτεί ένα εύτακτο και 

σαφές έργο που εκτελείται με σταθερότητα και επιμονή, ξεπερνώντας τα εμπόδια 

που, από τη φύση της, και όπως σε κάθε πρωτότυπη ή καινοτόμο δραστηριότητα, 

εμφανίζονται πάντα σε αυτό το πλαίσιο. 

- Διαχείριση του στρες: η δημιουργικότητα είναι ένα άστατο στοιχείο που μπορεί 

να επηρεαστεί από το άγχος που προέρχεται από την εφαρμογή της εργασίας 

από τους στόχους, μια συγκεκριμένη οργάνωση, ή τα προβλήματα που 

ανέκυψαν στην εφαρμογή της. Η διαχείριση αυτών των καταστάσεων -και αυτών 

των συναισθημάτων- είναι θεμελιώδης όταν πρόκειται για τη μεγιστοποίηση της 

δημιουργικότητας κάθε ατόμου και την πιθανή επαγγελματική εφαρμογή του. 

- Θετικά συναισθήματα και στάσεις: σε ένα δημιουργικό πλαίσιο, όπου η 

αντίληψη, η ευαισθησία και η διάθεση μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο 

με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στο περιβάλλον μας, όπως και 

στη δική μας δημιουργική παραγωγή, να εργαστούμε αυτά τα συναισθήματα -και 

να δημιουργήσουμε θετικές στάσεις- είναι πολύ σημαντικό να εμπλουτίσουμε το 

έργο, όσο και να ενθαρρύνουμε μια καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, και έτσι 

να είμαστε σε θέση να προσθέσουμε μια πρόσθετη υποκείμενη αξία σε κάθε έργο 

ή πρόταση. 

- Η εργασία για στόχους: η εργασία σε ένα δημιουργικό περιβάλλον κάθε άλλο 

παρά η ανάληψη ενός αιθέριου χώρου που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε 

τίποτα, από την άποψη της βελτίωσης της δημιουργικότητας για την εργασία, και 

για την επαγγελματική πρακτική, συνεπάγεται την ανάγκη να είναι σε θέση να 

εργαστούν για τους στόχους γύρω από τους οποίους να εφαρμόσει αυτή τη 

δημιουργικότητα, και οι άνθρωποι υποκείμενα ταλέντο. Οι στόχοι αυτοί πρέπει 

να είναι προσωπικοί και επαγγελματικοί, συνδυάζοντας την προσωπική 

δημιουργική προοπτική και τις απαιτήσεις της αγοράς, ή τις υπάρχουσες 

ευκαιρίες γύρω από τους ανθρώπους. 

- Οργάνωση: κάθε έργο που περιλαμβάνει μια διαδικασία και ένα χρονικό 

διάστημα χρειάζεται μια οργάνωση, και η δημιουργικότητα δεν είναι πολύ μακριά 

σε αυτό. Ωστόσο, η οργάνωση της δημιουργικής εργασίας πρέπει να είναι 

ευέλικτη, πορώδης, ανοικτή και δυναμική. Η ανάπτυξη της ικανότητας και της 

ικανότητας οργάνωσης της δημιουργικής εργασίας κάτω από αυτές τις 

παραμέτρους είναι θεμελιώδους σημασίας για να είναι σε θέση να παρέχει μια 
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επαγγελματική απόδοση που, εκτός από το να είναι δημιουργική, είναι συνεπής 

και παραγωγική. 

- Επιχειρηματικότητα: είναι μία από τις πιο ξεχασμένες ικανότητες στο σημερινό 

πανόραμα κατάρτισης δημιουργικότητας. Είναι απολύτως απαραίτητο να 

αναπτυχθεί μια αρμοδιότητα για την ανάληψη έργων, είτε μόνοτου, σε μια ομάδα, 

σε ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, είτε ως προσωπικό έργο, προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένας χώρος υλοποίησης για την υλοποίηση της 

δημιουργικότητας, και να συνδεθεί με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που 

εντοπίζονται στην αγορά. 

-  Επίλυση προβλημάτων: η συνάντηση μιας δημιουργικής ιδέας, ή η 

δημιουργική διάθεση μιας προηγούμενης ιδέας, μπορεί προβλήματα κατά την 

εκτέλεση της εφαρμογής της σε ένα πραγματικό σενάριο ή περιβάλλον, ή μπορεί 

να στρεβλώσει περιλαμβάνει όταν αποτιμάται με το στόχο δεσμεύεται σε 

προσωπικό επίπεδο, ή με μέρη γύρω από την τρίτη εργασία. Είναι απαραίτητο 

να αναπτυχθεί μια ικανότητα γύρω από την επίλυση προβλημάτων που λαμβάνει 

υπόψη τα εγγενή χαρακτηριστικά της δημιουργικής εργασίας, ανταποκρινόμενη 

στην εγγενή ευελιξία, τον τυφλοπόντικα, την πρωτοτυπία και την καινοτομία. 

- Σταθερότητα και επιμονή: η δημιουργική εργασία, τόσο με την παραδοχή των 

εγγενών στόχων κάθε αίτησης, όσο και η παραδοχή των δημιουργικών στόχων 

και της προσωπικής προοπτικής σε κάθε περίπτωση, απαιτεί ένα εύτακτο και 

σαφές έργο που εκτελείται με σταθερότητα και επιμονή, ξεπερνώντας τα εμπόδια 

που, από τη φύση της, και όπως σε κάθε πρωτότυπη ή καινοτόμο δραστηριότητα, 

εμφανίζονται πάντα σε αυτό το πλαίσιο. 

- Διαχείριση του στρες: η δημιουργικότητα είναι ένα άστατο στοιχείο που μπορεί 

να επηρεαστεί από το άγχος που προέρχεται από την εφαρμογή της εργασίας 

από τους στόχους, μια συγκεκριμένη οργάνωση, ή τα προβλήματα που 

ανέκυψαν στην εφαρμογή της. Η διαχείριση αυτών των καταστάσεων -και αυτών 

των συναισθημάτων- είναι θεμελιώδης όταν πρόκειται για τη μεγιστοποίηση της 

δημιουργικότητας κάθε ατόμου και την πιθανή επαγγελματική εφαρμογή του. 

- Θετικά συναισθήματα και στάσεις: σε ένα δημιουργικό πλαίσιο, όπου η 

αντίληψη, η ευαισθησία και η διάθεση μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο 

με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στο περιβάλλον μας, όπως και 

στη δική μας δημιουργική παραγωγή, να εργαστούμε αυτά τα συναισθήματα -και 

να δημιουργήσουμε θετικές στάσεις- είναι πολύ σημαντικό να εμπλουτίσουμε το 

έργο, όσο και να ενθαρρύνουμε μια καλή επικοινωνία με το περιβάλλον, και έτσι 

να είμαστε σε θέση να προσθέσουμε μια πρόσθετη υποκείμενη αξία σε κάθε έργο 

ή πρόταση. 
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Επαγγελματικές ικανότητες για τη δημιουργικότητα 

 

- Ευρύτητα της προοπτικής: ως ικανότητα ποιοτικού χαρακτήρα, το εύρος της 

προοπτικής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας δημιουργικότητας, που είναι 

απολύτως απαραίτητος όταν πρόκειται να είναι πρωτότυπος ή καινοτόμος· και 

ακόμη περισσότερο σε ένα ανοικτό, σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον όπως 

αυτό. Ταυτόχρονα, αυτό το εύρος είναι επίσης απαραίτητο για την ίδια την 

εξέταση της διαδικασίας υλοποίησης ενός δημιουργικού έργου ή πρότασης, όπου 

η έλλειψη εμβέλειας προοπτικής μπορεί να μειώσει ή να προϋποθέτει η ευελιξία, 

το πορώδες και η ικανότητα προσαρμογής τόσο απαραίτητη σε ένα δημιουργικό 

εργασιακό περιβάλλον. 

- Ικανότητα παρατήρησης: προκειμένου να έχουμε μια ευρεία προοπτική, είναι 

υποχρεωτικό να έχουμε ικανότητα παρατήρησης. Το δημιουργικό πρόσωπο που 

θέλει να εφαρμόσει αυτή τη δημιουργικότητα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον 

χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να είναι σε θέση να προσφέρει μια σειρά από 

όραμα που -που συνδέονται με την ευελιξία- επιτρέπουν στη δημιουργικότητα να 

ξεδιπλώσει πλήρως τις δυνατότητές της. 

-  Περιέργεια: η δημιουργικότητα είναι περιέργεια? Είναι μια παρόρμηση για κάτι 

νέο, διαφορετικό ή άγνωστο. Χωρίς περιέργεια δεν υπάρχει δημιουργικότητα. 

- Φαντασία: η φαντασία είναι πόρτες που ανοίγουν εθελοντικά ή ακούσια πριν ή 

μετά την περιέργεια, απαραίτητες για να καινοτομήσουν, να είναι πρωτότυπες ή 

να προτείνουν νέα πράγματα. Χωρίς φαντασία δεν μπορεί να υπάρξει 

δημιουργικότητα. 

- Διαίσθηση: η δημιουργικότητα από ποιοτική άποψη απαιτεί διαίσθηση ως 

ένστικτο, ως ένας τρόπος για να συλλάβει άλλες πραγματικότητες, επιλογές, ή 

δυνατότητες ανάπτυξης ενός δημιουργικού έργου, ελκυστικό για υποσυνείδητο 

μας ή παρορμήσεις μας ως μία από τις μορφές της πραγματικής 

δημιουργικότητας του μεγαλύτερου αντίκτυπου στην ιστορία, και των οποίων η 

συμβολή πρέπει να αναλάβει στη συνέχεια-να συνδέονται-και τη διαδικασία της 

διαδικασίας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την 

εργασία. 

- Ανεξαρτησία: οι έννοιες της καινοτομίας ή της πρωτοτυπίας στους 

δημιουργικούς ανθρώπους συνεπάγεται την ανάγκη να υπάρχει ισχυρός 

ανταγωνισμός γύρω από την ανεξαρτησία τους που τους επιτρέπει να τις 

διατηρούν στη δική τους δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στην εργασία τους, 

χωρίς να βλάπτουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να εργαστούν ως 

ομάδα· αλλά, ακριβώς, να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την ευελιξία αυτή 

και ότι η ανάγκη για να αναζητήσουν νέες επιλογές χωρίς προηγούμενους 

περιορισμούς. 

- Συνεργασία: σε έναν σχεσιακό, διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου η ανταλλαγή είναι 

αρετή και τεράστιες δυνατότητες δημιουργικότητας, και η πολυπλοκότητα 
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ορισμένων επαγγελματικών περιβαλλόντων καθιστά αναγκαία και βολικά, 

δημιουργικά πρόσωπα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να 

εργάζονται ως ομάδα με φερεγγυότητα, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την 

υλοποίηση των ιδεών τους, ικανά να εκτιμήσουν τη δική τους συμβολή, μια 

σταθερή και ρευστή επικοινωνία μέσω της διαδικασίας σε κάθε διαδικασία. 

- Ηγεσία: η ηγεσία πρέπει να είναι μια υποχρεωτική δεξιότητα σε ένα δημιουργικό 

πρόσωπο, που λαμβάνονται γύρω από δύο πτυχές: η εγγενής ηγεσία στην 

υπεράσπιση της δικής του ιδέας και την ανάπτυξή της, πολύ συνδεδεμένη με την 

ικανότητα να την κοινοποιήσει? και ότι σε μια ομαδική εργασία για τη 

βελτιστοποίηση της εργασίας σε ένα δημιουργικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η ηγεσία στη δημιουργικότητα πρέπει να βρίσκεται 

μακριά από ένα αυταρχικό πλαίσιο, ή από το να έχει το μοναδικό σκοπό μιας 

συγκεκριμένης ιεραρχίας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι ευέλικτη και 

ικανή να συνδυάζει προσπάθειες, ιδέες, διαδικασίες και συνεισφορές, υπό την 

έννοια της δημιουργικότητας και της εφαρμογής της. 

- Ομαδική εργασία: Η ομαδική εργασία στην εποχή της δικτύωσης, παγκόσμιο 

χωριό, νέες τεχνολογίες, και συνεχής ανταλλαγή σε κάθε πειθαρχία, έχοντας 

ικανότητες για ομαδική εργασία απαιτείται σε κάθε τομέα. Ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση των δημιουργικών ανθρώπων ή με δημιουργικό ταλέντο, η ομαδική 

εργασία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ορίζονται γύρω από την ευελιξία, την 

ανταλλαγή, την ευνουχισμό, την καινοτομία, ή την πρωτοτυπία, που είναι εγγενή 

στη δημιουργική εργασία, και που πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα 

μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν στην ανάπτυξή της. Και μαθαίνοντας 

να εργάζονται -και να διαχειρίζονται την ομαδική εργασία- σε αυτή τη γραμμή 

είναι θεμελιώδους σημασίας σήμερα σε ένα περιβάλλον όπου η επιλογή των 

"μοναχικών λύκων" πεθαίνει από την πείνα. Αυτή είναι μια πολύ σχετική 

αρμοδιότητα με την απαραίτητη ικανότητα επιχειρηματικότητας που μπορεί να 

οδηγήσει σήμερα να βρει έναν τρόπο για επαγγελματική ανάπτυξη ή εισαγωγή 

εργασίας στην αγορά. 

- Επικοινωνία: η δικτύωση, η ομαδική εργασία, η ηγεσία και η ανάγκη 

συνεργασίας δεν είναι δυνατές χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την εκτέλεση ενός επικοινωνιακού έργου που θα μεταφράζει αποτελεσματικά τις 

ανησυχίες, τις απόψεις, τις προτιμήσεις μας, ή ακόμα και που είναι σε θέση να 

εκτιμήσουν τη δημιουργικότητά μας και τις πιθανές συνεισφορές της 

- Ικανότητα να υλοποιήσει τις ιδέες: εργάζονται με νέες ιδέες, ή παραλλαγές 
από μια προηγούμενη ιδέα, που εργάζονται γύρω από μια ιδέα για ένα νέο 
σκοπό, ή να λύσει ένα πρόβλημα, να είναι δημιουργικοί απαιτεί να είναι σε θέση 
να παράγουν νέες ιδέες, όπως έτσι είναι σε θέση να τις υλοποιήσουν σε ένα 
καθορισμένο πλαίσιο, και δεν χάνονται στον αέρα χωρίς μια πραγματικότητα. 
Πολλές ιδέες δεν έρχονται να πραγματοποιηθούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να κάνει 
τους δημιουργικούς ανθρώπους να ξεχάσουν ότι για να υλοποιήσουν εκείνους 
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που κάνουν ένα μέλλον είναι απαραίτητο να τις διαχειριστούμε με τον κατάλληλο 
τρόπο από την αρχή.  

- Ένωση και αφαίρεση. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες προκειμένου να αναπτυχθεί η 
δημιουργική εργασία. Να είσαι σε θέση να συνδέσει τις ιδέες, να βήμα πίσω και 
αφηρημένη, να κάνει ένα βήμα πίσω και να αφορούν, και να παρέχουν νέες 
απόψεις. 

- Έρευνα και ανάλυση: τόσο οι εμπειρογνώμονες που ερωτήθηκαν όσο και οι 
δημιουργικοί άνθρωποι που συνεργάζονται σε αυτό το έργο έχουν υπογραμμίσει 
την ανάγκη να αποκτήσουν οι απαραίτητες δεξιότητες έρευνας και λογικής 
ανάλυσης για την επαρκή αντιμετώπιση μιας πρωτότυπης ή/και δημιουργικής 
ιδέας, να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν με συνέπεια σε μια μεταγενέστερη 
διαδικασία εργασίας. 

- Κριτικό πνεύμα: η δημιουργικότητα, στην πτυχή της καινοτομίας και 
πρωτοτυπίας, απαιτεί αμφισβήτηση της υφιστάμενης πραγματικότητας, ακόμη 
και της αιτιώδους φύσης της. Χωρίς μια ισχυρή ικανότητα του κριτικού πνεύματος 
θα υπήρχε συνδυαστική αλλά όχι δημιουργικότητα. 

- Να δούμε τις δυσκολίες ως πρόκληση: από την εμπειρία των ερωτευόμενων 
για την υλοποίηση αυτού του πλαισίου αναφοράς έχει καταστεί προφανές πώς 
το έργο των δημιουργικών ανθρώπων να είναι άστατος· προέλευσης, καθώς και 
σε δυνατότητες εφαρμογής. Αν το λάβουμε αυτό υπόψη, και προσθέσουμε την 
κοινή αδράνεια, θα δούμε ότι οι οργανώσεις και η ανθρώπινη φύση αντιδρούν 
αρνητικά πριν από μια πιθανότητα αλλαγής, ή μπροστά από μια νέα 
ανταγωνιστικότητα. Αλλά η εφαρμογή δημιουργικού ταλέντου στην εργασία 
απαιτεί την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, ή τι χρειάζεται ένας ανταγωνισμός. 
Στη συνέχεια, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η ύπαρξη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για να δούμε τα προβλήματα ως πρόκληση είναι ο 
καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών, αλλαγών και 
προκλήσεων· υποθέτοντας ότι η δημιουργική εργασία που αντιμετωπίζει, και ότι 
η υλοποίηση μιας πρότασης συνεπάγεται την υπερνίκησή της. 

- Ανοχή στην αποτυχία: το δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, που συνδέεται 
στενά με την καινοτομία, περιλαμβάνει την παραδοχή δοκιμής και λάθους, 
καταιγισμός ιδεών και δοκιμών, ως συνήθως εργαλείων εργασίας, καθώς και 
αποτυχία ς και ανακύκλωσης ως connatural όργανα για τη δημιουργικότητα. Όλοι 
οι ειδικοί τόνισαν ότι η εφαρμογή της δημιουργικότητας σε ένα επαγγελματικό 
περιβάλλον δεν είναι ποτέ μια ευθεία πορεία, και να είναι ανεκτική στην αποτυχία 
είναι θεμελιώδους σημασίας για να επωφεληθούν από τις δημιουργικές 
δυνατότητες του κάθε ατόμου. 

- Προσαρμογή και εξέλιξη της εργασίας: η δημιουργικότητα συνεπάγεται 
καινοτομία, αλλά αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να την προσαρμόζει στις 
ανάγκες κάθε έργου και σε κάθε πρόταση· όχι μόνο ως τρόπος σύνδεσης με την 
αγορά, αλλά και ως μεθοδολογία εργασίας για τη βελτίωση κάθε ιδέας και των 
δυνατοτήτων της· διατηρώντας τα καλύτερα του κάθε δημιουργικού, και 
προσθέτοντας τις πρόσθετες απαραίτητες αξίες για την επιτυχία σε ένα 
συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. 

- Πρωτοτυπία: μια ικανότητα που συνδέεται σαφώς με τη δημιουργικότητα, τόσο 
από θεωρητική άποψη όσο και από την επαγγελματική εφαρμογή της σε 
οποιονδήποτε τομέα. Δεν μπορείτε να είστε δημιουργικοί χωρίς να είστε 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 120 από 
142 

 

πρωτότυποι, ακόμη και στα άκρα της εξέτασης της εφαρμογής της 
δημιουργικότητας σε άκαμπτα ή κλειστά περιβάλλοντα. 

- Ευελιξία και ευελιξία: η ικανότητα που καθιστά τους δημιουργικούς ανθρώπους 
ικανούς να ενσωματώσουν την αλλαγή όχι μόνο στην παραγωγή τους, αλλά και 
στις δικές τους μεθόδους και διαδικασίες εργασίας, είναι η ευελιξία· Η οποία 
προβλέπεται με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ευελιξία 
που σίγουρα θα εμπλουτίσουν την επαγγελματική δημιουργικότητα, και 
δημιουργεί μια πολυμεγίστιγγο που συνδέεται στενά με την ποικιλομορφία και την 
παραλλαγή που είναι εγγενής στη δημιουργική εργασία. 

- Θάρρος: όταν κάνετε μια δημιουργική συμβολή, όσον αφορά την καινοτομία, την 
αλλαγή, ή την πρωτοτυπία? κατά τη στιγμή της σύλληψης, της ανάπτυξης ή της 
παρουσίασής του· καθώς και κατά την ανάληψη οποιασδήποτε από τις 
προκλήσεις που συνδέονται με τη δημιουργική εργασία, και περιγράφεται 
παραπάνω, οι άνθρωποι πρέπει να είναι θαρραλέοι. Είναι σημαντικό να μην 
φοβάστε να είναι δημιουργικοί ούτε στην ουσία ούτε σε μορφή. Οι άνθρωποι που 
μπορούν να κάνουν τις περισσότερες πιθανές συνεισφορές σε ένα δημιουργικό 
εργασιακό περιβάλλον είναι εκείνοι που δεν φοβούνται να αποτύχουν. 

 

Αυτές είναι οι βασικές ικανότητες για την ανάπτυξη δημιουργικών ατόμων με χαμηλά 

προσόντα, ή χωρίς ειδική κατάρτιση, από επιχειρηματική άποψη, επιτρέποντας την 

αλλαγή μεγέθους της εργασίας και του επαγγελματικού δυναμικού τους. 

Συνολικά, αναλαμβάνοντας τόσο τις βασικές όσο και τις επαγγελματικές ικανότητες, 

δημιούργησε ένα σχεσιακό χώρο εργασίας, ή ένα δυναμικό πλαίσιο, το οποίο, αντί να 

υποθέτει έναν στατικό, αναλλοίωτο και αναγκαστικό κατάλογο δεξιοτήτων για την 

εργασία πριν από την πρώτη, και από την παραδοχή κάτι που θα πρέπει πάντα να 

εφαρμόζεται και με τον ίδιο τρόπο, αποτελεί αναφορά και ικανότητα ανάπτυξης 

δυνατοτήτων - και της γενιάς αμοιβαίας επιρροής και σε επιχειρησιακό επίπεδο πριν από 

συγκεκριμένες πραγματικότητες, που προσαρμόζονται και υλοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση μπροστά από αντικειμενικές πραγματικότητες που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν, συγκεκριμένους αποδέκτες και ειδικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

 

Η εφαρμογή αυτή ή η επιχειρησιακή εφαρμογή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα πρέπει 

πάντοτε να πραγματοποιείται έτσι ώστε να καλύπτονται δεόντως οι πέντε κύριοι τομείς 

αρμοδιότητας που απορρέουν από τον προηγούμενο κατάλογο και αυτός πρέπει να είναι 

η πρώτη αναφορά στη διάρθρωση του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί για την εν 

λόγω εκπαίδευση ή στη μεθοδολογία που θα την εφαρμόσει: 

 

- Πρακτική επιχειρηματικότητα  

- Δικτύωση και επικοινωνία 

- Αυτοανάπτυξη 

- Επαγγελματική ανάπτυξη  

- Εγκάρσιες αρμοδιότητες 
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Αυτό το πλαίσιο που χαρακτηρίζει, που καθιερώνει πρέπει να ικανοποιήσει, τους τύπους 

νοημοσύνης που είναι απαραίτητο να υπονοηθεί, την τυπολογία των ικανοτήτων που 

χρησιμοποιούνται, ένα πλαίσιο συγκεκριμένων ικανοτήτων που στο σύνολό του 

τροφοδοτούν με συμπληρωματικό τρόπο σχηματίζοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 

κατάρτισης και μεγάλες δυνατότητες στη μελλοντική εφαρμογή τους, και πέντε τομείς 

στους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθεί ο επιχειρησιακός προσδιορισμός σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής της εφαρμογής , καθιστά τη χρήση του όχι μόνο 

σε πολλούς τομείς, αλλά και σε διαφορετικούς ρόλους, επίπεδα, ακόμη και σε 

διαφορετικές αγορές ή επικράτειες, καθιστώντας το πλαίσιο αυτό ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για το μέλλον. 

 

Διότι ένα πλαίσιο που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης στη 

δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον 

πρέπει να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο με το οποίο πρέπει να εργαστεί, ένα σημείο 

εκκίνησης, και όχι ένα σημείο προορισμού.  

 

Η συνεχής αλλαγή και η πιθανή προσαρμογή που θα πρέπει να υπάρχουν τα 

δημιουργικά άτομα με χαμηλή ανάγκη προσόντων στα προϊόντα που δημιουργούμε για 

αυτούς και με τον τρόπο της προώθησής τους. 

 

 

 

  



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 122 από 
142 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων κατάρτισης 

δημιουργικότητας που η ομάδα CT + έχει επιλέξει και δοκιμάσει για την προώθηση και 

την ενίσχυση ορισμένων από τις απαραίτητες δεξιότητες για την εργασία που συνθέτουν 

αυτό το Πλαίσιο. 

1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/FOOD STYLING.  

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Συζήτηση για το φαγητό 

Το φαγητό είναι πάθος. Το φαγητό είναι ενθουσιασμός. Το φαγητό είναι ό,τι μπορείς 

να φανταστείς. Και πρέπει να φανταστείς να είσαι δημιουργικός. Πριν φας πάντα 

κοιτάς το πιάτο σου. Αυτή είναι τέχνη που κοιτάς. Αγνή, καθηλωτική τέχνη. Στο πιάτο. 

Description of the activity 

Η δραστηριότητα βασίστηκε στη δημιουργική φαντασία ενός ατόμου να σχεδιάσει ένα 

πιάτο χρησιμοποιώντας ορισμένα προϊόντα που ήταν στη διάθεσή τους κατά την 

εκπαίδευση.  

 ΒΗΜΑ 1. Ο πρώτος στόχος ήταν να δείξουν τη δημιουργικότητά τους, 

χρησιμοποιώντας πουρέ γλυκοπατάτας και ένα λάδι βοτάνων, και να 

δημιουργήσουν ένα μοναδικό στυλ στο πιάτο τους. Κάθε ομάδα είχε διαφορετικές 

ιδέες και η προσέγγισή τους ήταν μάλλον ενδιαφέρουσα, έχοντας κατά νου την 

πρώτη τους φορά εμπλοκή με το στυλ των τροφίμων.  

 Βήμα 2. Το δεύτερο και τελευταίο καθήκον ήταν να δείξουν τη δημιουργικότητα 

και τη φαντασία τους, έντεκα ακόμη, παράγοντας ένα μοναδικό σχέδιο στο πιάτο 

τους, χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα και μια σοκολάτα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. BUSINESS CANVAS MODEL 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου canvas 

Το εργαλείο είναι μια ενιαία σελίδα με εννέα κουτιά, τα οποία δείχνουν πώς όλα τα 

μέρη της επιχείρησής σας συνεργάζονται για την επιτυχία: 

 

Figure 1: The Business Model Canvas 

2. Ολοκλήρωση των καμβάδων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Ονομασία του σκοπού της επιχείρησης 

Βήμα 2: Πελάτες και Προτάσεις αξίας  

Βήμα 3: Κανάλια και σχέσεις με τους πελάτες  

Βήμα 4: Βασικοί πόροι, βασικές δραστηριότητες και βασικοί εταίροι  

Βήμα 5: Δομή κόστους και Ροές εσόδων  

Βήμα 6: Σύνδεση των κιβωτίων 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Τίτλος 

εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας 

Δημιουργικότητα και Επικοινωνία 

Έκδοση Πιλοτική 

Τοποθεσία Κύπρος 
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Στη Λευκωσία (Κύπρος) προτάθηκε μια εκπαίδευση για τη δημιουργικότητα στην 

επικοινωνία ξεκινώντας από την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, εστιάζοντας 

στην «ικανότητα» των αναγνωρισιμών μας συναισθημάτων και των άλλων, με στόχο την 

ανάπτυξη της ικανότητας να εκφράζονται και να εισάγονται. 

Για τους λόγους αυτούς εργαστήκαμε σε 3 κύρια βήματα στην πορεία μιας καλής 

επικοινωνίας:  

1. Ακρόαση 

2. Εμπιστοσύνη 

3. Ανακοίνωση 

 

 

 

Διάρκεια 70 λεπτά 

Συμμετέχοντες 20 

Στόχοι 

Πιλοτική εργασία, με βιωματική μέθοδο μάθησης, για την 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τις 

δημιουργικές τους δεξιότητες αυτοέκφρασης, στην προσωπική 

και επαγγελματική ζωή. 

Γνώση σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, εστιάζοντας 

στην «ικανότητα» να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και 

εκείνα των άλλων. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα σε επίπεδο δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιώδεις και συμμετείχαν σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Είχαν αποκτήσει περισσότερη 

συνειδητοποίηση για τους επίσης με έναν βαθύτερο τρόπο να 

ανακαλυφθούν. 

Έδειξαν περιέργεια και ενδιαφέρον να εμβαθύνουν σε αυτό το 

θέμα. 

 

Αποτελέσματα συνεδρίας 

• Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εκφράσουν καλύτερα τις 

δεξιότητές τους και τα δημιουργικά χαρακτηριστικά τους, τόσο 

σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

• Οι συμμετέχοντες έχουν περισσότερα εργαλεία για να 

επικοινωνούν σε διαφορετικά επίπεδα και με δημιουργικό 

τρόπο. 

Οι συμμετέχοντες βελτίωσαν την ικανότητά τους να ακούν και 

να μετασχηματίζουν τα όρια των πόρων. 
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Αυτή η μεθοδολογία κατάρτισης βασίζεται στο παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι είναι μια 

έμφυτη μορφή επικοινωνίας και μάθησης που είναι μέρος της γέννησης μας από τότε 

και καταφέρνει να ξεπεράσει τόσο γενεών και πολιτιστικών φραγμών. Το παιχνίδι 

επιτρέπει στο θέμα να εισέλθει στην πραγματικότητα από την «άλλη πλευρά», να 

φτάσει σε μια διάσταση που δεν αποστασιοποιείται από τη ζωή, αλλά επιτρέπει την 

προσέγγισή του με διαφορετικές γλώσσες, συστήματα και δυναμική. 

Είναι μια μη τυπική μεθοδολογία, που προέρχεται από τη μεθοδολογία του θεάτρου. 

Η ημερήσια διάταξη πέρασε από τις ακόλουθες ασκήσεις: 

 

1. Χαλάρωση και συνειδητή αναπνοή (Ακρόαση) 

2. Ο χώρος της συνάντησης (Ακρόαση και Εμπιστοσύνη): κινείται στο χώρο, η 

προσέγγιση προς την άλλη που προέρχονται από διαφορετικές λεκτικές και μη 

λεκτικές αισθήσεις. 

3. Προβολέας (Ακρόαση): παρατηρήστε και παρατηρήστε από ειδική άποψη, 

μέσω ειδικής βιντεοκάμερας. 

4. Χέρια Wide (Εμπιστοσύνη): Για να μετατρέψει μαζί ένα ειδικό "ευρύ χέρια" σε 

ένα ωραίο κύκλο, χωρίς να αφήνει επαφή με το άλλο. 

5. Οι καρέκλες της αφήγησης (Ακρόαση, Εμπιστοσύνη και Επικοινωνία): σε 

ζευγάρι πει μια ιστορία, κάθεται ένα μπροστά από το άλλο, ακούγοντας, 

παρατηρώντας, λέγοντας, σε μια ειδική επαφή των ματιών και των χεριών. 

6. Ανατροφοδότηση Fashion Show (Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση): ένας 

ιδιαίτερος τρόπος για να δώσει και να λάβει αυθεντικά σχόλια για τον εαυτό 

τους. 

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Ο Adamob επέλεξε τη μέθοδο του θεάτρου Zid για να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο κατά 

τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων στην Κύπρο. Το Zid Theater ξεχωρίζει για το 

κέντρο παραστάσεων της πόλης και της τέχνης στο Άμστερνταμ. Είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από την Karolina Spaic και τον Sebo 

Bakker. Το ZID συνδέει την τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Zid λειτουργεί σε 

επίπεδο πόλης, εθνικό και διεθνές επίπεδο έχοντας παραχθεί δεκάδες παραγωγές στην 

Ολλανδία και στο εξωτερικό. . Η ZID έχει λάβει το ετήσιο βραβείο από το Βασιλικό 

Ολλανδικό Ίδρυμα Oranjefonds (2011) και το Χρυσό Καλειδοσκόπιο από το Ταμείο 

Πολιτιστικής Συμμετοχής (2018).  

Οι κανόνες και ο τρόπος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ απλή, αλλά την ίδια 

στιγμή πολύ συγκινητικό. Τα θέματα που εξετάζονται είναι παγκόσμια: Αγάπη, 

οικογένεια, φιλία, κόσμος, ευτυχία, αποχαιρετισμοί, ελευθερία και ξεκινήματα. Οι παίκτες 

ρίχνουν ένα ζάρι και μετακινούν το κομμάτι τους στο αντίστοιχο θέμα. Στη συνέχεια λένε 

μια ιστορία από τη ζωή τους. Για να αποκτήσει επιπλέον έμπνευση για την ιστορία κάθε 

συμμετέχων επιλέγει μια σειρά από κάρτες με εικόνες. Αυτές οι κάρτες έχουν σχεδιαστεί 
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όμορφα από έναν εικαστικό καλλιτέχνη και παρέχουν μεγάλη υποστήριξη στους 

αφηγητές. 

Τίτλος 

εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας 

Story catcher  

Έκδοση Πιλοτική 

Τοποθεσία Κυπρός 

Διάρκεια 70 λεπτά 

Συμμετέχοντες 

Μπορεί να παραδοθεί σε ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους. Είναι το 

παιχνίδι που μπορεί να εφαρμοστεί σε παλιές, νέους, 

διαπολιτισμικές κοινότητες ... 

Στόχοι 

Στόχοι σε επίπεδο προγράμματος 

Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους 

να πουν τις προσωπικές τους ιστορίες και να τις μοιραστούν με 

άλλους. Είναι επίσης ένας τρόπος για να ξεκινήσει η δημιουργική 

διαδικασία της πραγματοποίησης μιας παράστασης και να κάνει 

έρευνα σε ένα συγκεκριμένο θέμα 

 

Στόχοι Εργαστηρίου 

Να βγάλουν τους συμμετέχοντες από την απομόνωσή τους 

προσφέροντάς τους μια τροχιά στην οποία μπορούν να μοιραστούν 

και να αναπτύξουν τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τα ταλέντα τους που 

αφορούν δύσκολο να συζητηθούν θέματα. 

Προώθηση της ανταλλαγής, της σύνδεσης και της μεγαλύτερης 

κατανόησης και σεβασμού μεταξύ ομάδων διαφορετικών ηλικιών και 

πολιτιστικών υποβάθρων. 

Για να τονώσουν τους συμμετέχοντες που κανονικά δεν θα 

συμμετείχαν στον πολιτισμό να (ανα)ανακαλύψουν και να 

αναπτύξουν τα δημιουργικά τους ταλέντα. 

Να ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες και να αποκτήσουν 

δεξιότητες αφήγησης και παρουσίασης της ιστορίας τους, γεγονός 

που ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους 

Για την αντιμετώπιση δύσκολων ή θαμμένων θεμάτων συνήθως δεν 

έρχονται σε καθημερινή ρουτίνα 
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Για να οριστικοποιήσετε και να δώσει μια σύντομη ιδέα για τον αντίκτυπο αυτής της 

μεθόδου-παιχνίδι έχει κάνει για την κοινωνική αλλαγή και τη δημιουργικότητα? θα 

δώσουμε τα επόμενα δεδομένα σε σχέση με αυτό.  

Από το 2016, περισσότερα από 25 έργα έχουν υλοποιηθεί σε διάφορους τομείς: εκτός 

από το δικό τους καλλιτεχνικό έργο, το οποίο οδήγησε σε τρεις παραγωγές γύρω από το 

θέμα της αγάπης και της κατάρτισης και παίζοντας το παιχνίδι στο Μαρόκο και τη Σερβία, 

το παιχνίδι έχει εφαρμοστεί σε διάφορα έργα με κοινωνικούς στόχους, όπως: 

μετανάστριες σε καταφύγιο, μοναχικούς ανθρώπους, θεματικά έργα γύρω από τη 

φτώχεια στα σχολεία και τα παιδιά με παιδιά και σε φεστιβάλ. 

Μέχρι τώρα, 500 παιχνίδια έχουν παραγγελθεί και οι πωλήσεις μέσω του ιστοχώρου 

τους συνεχίζονται. Το παιχνίδι συμπεριλήφθηκε στον οδηγό του Ολλανδικού Εθνικού 

Ινστιτούτου Ερασιτεχνικής Τέχνης ως μέθοδος για τη συνεργασία με διάφορες ομάδες-

στόχους.  

Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη μέθοδος για να σπάσει τα ψυχικά εμπόδια της 

δημιουργικής επιχειρηματίες έχουν στο κεφάλι τους. Αυτό το παιχνίδι θα τους κάνει να 

πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους και να τους εξουσιοδοτήσει να εξερευνήσουν 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα σε επίπεδο δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες ήταν αρραβωνιασμένοι και περίεργοι. Ήταν σε 

θέση να μοιραστούν τις ιστορίες τους διαλύοντας την απομόνωση 

και βοηθώντας τους να εκφράσουν ιδέες που είχαν θάψει στο μυαλό 

τους. Επίσης, ασχολούνται με νέες συνδέσεις πιο εύκολα 

αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι και από τη συνειδητή πράξη της 

ακρόασης των άλλων. Το παιχνίδι δημιούργησε ένα ομαδικό 

σεβασμό και κατανόηση  

 

Αποτελέσματα συνεδρίας 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εκφράσουν τα σαφή εσωτερικά 

συναισθήματα και τις ιδέες τους χωρίς να αισθάνονται ότι κρίνονται  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αρθρώσουν νέες δημιουργικές 

διαδικασίες μετά το παιχνίδι  

Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν γρήγορα να 

Οι συμμετέχοντες ασκούσαν τη συνειδητή πράξη της ακρόασης  

Οι συμμετέχοντες έριξαν ιδέες, δίνονται και δρουν με 

ανατροφοδότηση. 

The value 

proposition for 

the participant 

 How can I use my personal story for the creation process? 

 How do my feelings help me on creativity and imagination? 

 Why is so important to talk out loud about fears and dramas? 

 Why is important to listen carefully to others? 

 Why is important to mingle with other people and cultures in 

the creativity process?  
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όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που έχουν πραγματικά ως πολιτιστικούς και 

δημιουργικούς παράγοντες σε αυτόν τον παγκόσμιο και πολύγλωσσο κόσμο. 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Η LMC έχει αναπτύξει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με στόχο να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους. Η 

δραστηριότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

λαμβάνονται από το «Πλαίσιο Δημιουργικών Ικανοτήτων» που έχουμε αναπτύξει.   

 

Τίτλος 
εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας 

Τα 4 Ps - Σχέδιο, Παραγωγή, Προώθηση και Pitch 

Έκδοση Πιλοτική 

Τοποθεσία Κύπρος 

Διάρκεια 
70 λεπτά (δραστηριότητα είναι ευέλικτη και μπορεί να διεξαχθεί 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν είναι απαραίτητο)  

Συμμετέχοντες Μπορεί να παραδοθεί σε ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους 

Στόχοι 

Στόχοι σε επίπεδο προγράμματος 
Να προτρέψουν τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις 
δεξιότητες δημιουργικότητας, καινοτομίας, πρωτοβουλίας και 
παρουσίασης. Για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
αναπτύξουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία. Να 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τους 
διαθέσιμους πόρους και να τους χρησιμοποιήσουν με 
παραγωγικό τρόπο για να ανοίξουν ευκαιρίες.  
 
Στόχοι Εργαστηρίου 
Για να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή πεπερασμένων πόρων με 
θετικό και παραγωγικό τρόπο. Για να ενθαρρύνετε τους 
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο, να αναπτύξουν 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, να προωθήσουν ενεργά το προϊόν 
ή την υπηρεσία τους σε ένα ακροατήριο και στη συνέχεια να 
εξετάσουν πώς θα προωθήσουν αυτό το προϊόν ή την 
υπηρεσία σε ευρύτερους πιθανούς πελάτες. 
 
Περιλαμβάνονται τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στους 
συμμετέχοντες· 

 Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν; 

 Υπάρχει αιτιολόγηση ή ανάγκη για το προϊόν; 

 Ποια θα είναι η τιμή του προϊόντος; 

 Ποιο είναι το μοναδικό σημείο πώλησης του προϊόντος; 

 Ποια παρόμοια προϊόντα διατίθενται στην αγορά; 

 Πού θα πουλήσετε το έργο;  
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  Πώς θα αγορά / διαφημίσετε αυτό το προϊόν; 

 Μπορεί αυτό το προϊόν να παραχθεί τοπικά; 

 Μπορεί το έργο να παραχθεί μαζικά ή πρέπει να είναι 
χειροποίητο; 

 Το προϊόν προέρχεται και κατασκευάζεται ηθικά; 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα σε επίπεδο δραστηριότητας 
Πρόκειται για μια εξαιρετική δραστηριότητα που ενθαρρύνει 
πολλές από τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι 
απαραίτητες για να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και 
επιχειρηματικοί. Έχει σχεδιαστεί για να είναι μια εισαγωγή στη 
διαδικασία να γίνει επιχειρηματίας. Οι συμμετέχοντες 
ασχολήθηκαν ενεργά με τη δραστηριότητα και την βρήκαν 
διασκεδαστική και προκλητική. Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν 
ότι η δραστηριότητα τους βοήθησε να επιλύσουν προβλήματα, 
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να δουν την όλη διαδικασία 
ανάπτυξης προϊόντων και έρευνας αγοράς.  
 
Αποτελέσματα συνεδρίας 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα 
βασικό επιχειρηματικό σχέδιο 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να κατανοήσουν την 
αξία του σχεδιασμού  

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
τη δημιουργικότητά τους για να αναπτύξουν ένα προϊόν 
χρησιμοποιώντας μια πεπερασμένη επιλογή πόρων 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εξετάσουν τους 
περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρηματίες. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα 
πρωτότυπο. 

 Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ένα σύνολο δεξιοτήτων 
«πώλησης»  

 οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να δουν την αξία της 
έρευνας αγοράς 

Η πρόταση αξίας 
για τον 
συμμετέχοντα 

 Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δημιουργικότητά 
μου με παραγωγικό τρόπο; 

 Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δημιουργικότητά 
μου για να είμαι επιχειρηματικός; 

 Τι σημαίνει η καινοτομία; 
 Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δημιουργικότητά 

μου για να είμαι καινοτόμος; 
 Τι πράγματα πρέπει να εξετάσω πριν αρχίσω να 

δημιουργώ ένα προϊόν ή μια υπηρεσία; 
 Πώς μπορώ να ξέρω αν το προϊόν ή η υπηρεσία που 

θέλω να αναπτύξω θα είναι ελκυστικό για πιθανούς 
πελάτες; 
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 Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τη δυνητική βάση 
πελατών μου; 

 Πώς μπορώ να προωθήσω ενεργά, να 
εμπορευματοποιήσω και να διαφημίζω ένα πιθανό 
προϊόν στην προσδιορισμένη πελατειακή βάση μου; 

 

Αυτή η προκλητική δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη ποικίλων διαφορετικών 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Απαιτεί άριστες δεξιότητες 

επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, καθώς κάθε ομάδα (ιδανικά μεταξύ 3-6 

συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα) θα λάβει μια επιλογή πόρων, από αυτούς τους πόρους 

κάθε ομάδα πρέπει να σχεδιάσει μια ιδέα προϊόντος, να παράγει το προϊόν, να αναπτύξει 

μια στρατηγική προώθησης για το προϊόν και στη συνέχεια να ρίξει το προϊόν σε μια 

ομάδα δικαστών. Η επιτροπή των δικαστών θα αποφασίσει ποια ομάδα κερδίζει, πρέπει 

να κρίνει τις ομάδες με τέσσερα κριτήρια - δύναμη του σχεδίου και της ιδέας του 

προϊόντος, την ποιότητα του προϊόντος που παράγεται, τη δύναμη της στρατηγικής 

προώθησης και την ικανότητα να ρίξει ή να πωλήσει το προϊόν σε ένα ακροατήριο των 

δυνητικών καταναλωτών. Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί εξαιρετικά καλά στην 

ενθάρρυνση μιας σπίθας δημιουργικότητας στους συμμετέχοντες. Βοηθά στην ανάπτυξη 

πολλών διαφορετικών ικανοτήτων και ενθαρρύνει πραγματικά τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν με επιχειρηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσκολίες και τις 

μεταβλητές της αγοράς. 

5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το Postal 3 πραγματοποίησε μια δημιουργική δραστηριότητα που έδωσε τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να εξασκήσουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους στην 

υπηρεσία μιας συγκεκριμένης ιδέας που προορίζεται για την αγορά, όπως η ανάπτυξη 

μιας εφαρμογής υπό ορισμένες παραμέτρους και με συγκεκριμένους πόρους. 

  

Η δυναμική περιελάμβανε την προσέγγιση μιας αρχικής κατάστασης, ορίζοντας τους 

πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, και ακολουθώντας τα βήματα που προέκυπτε ο 

διαμεσολαβητής προκειμένου να εκφράσει μια ιδέα με δημιουργικούς όρους, και η οποία 

αργότερα μοιράστηκε σε μια ομάδα κάνοντας ένα συλλογικό πρωτότυπο εφαρμογής που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν συνδυάζοντας τις ατομικές συνεισφορές 

και τη συνέργεια της ομάδας. 

Τίτλος 
εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας 
Δημιουργικότητα και Καινοτομία 

Έκδοση Πιλοτική 

Τοποθεσία Κύπρος 



 

 

IO1 - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
CT+ (Εκπαίδευση Δημιουργικότητας 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας) 

 
 

 
 

 

Αριθμός Προγράμματος 2018-1-ES01-
KA204-050065 

Σελίδα 131 από 
142 

 

Διάρκεια 70 λεπτά 

Συμμετέχοντες 20 

Στόχοι 
 

Στόχοι σε επίπεδο προγράμματος 
Για να πυροδοτήσουν τις ψηφιακές νοοτροπίες των 
συμμετεχόντων και να τους οδηγήσουν σε περιεχόμενο και 
πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ή να 
παραμείνουν στην οικονομία της δημιουργικότητας. 
 
Στόχοι Εργαστηρίου 
Για τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της 
σχεδιαστικής σκέψης, τις προσεγγίσεις για τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων, τη σημασία της λήψης και δράσης 
σχετικά με την ανατροφοδότηση και την αξία της μάθησης για 
την έγκαιρη συνεργασία και συνεχώς επαναλαμβάνουν για 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα σε επίπεδο δραστηριότητας 
Οι συμμετέχοντες ήταν αρραβωνιασμένοι και περίεργοι. Είχαν 
μάθει για τις προσεγγίσεις και τα εργαλεία ενός ψηφιακού 
κόσμου. Αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την ηλεκτρονική υπηρεσία. Είχαν βασικές γνώσεις για να 
εφαρμόσουν αμέσως, αλλά ήθελαν περισσότερα. 
 
Αποτελέσματα συνεδρίας 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να περιγράψουν τη 
διαδικασία design thinking. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αρθρώσουν τον 
τρόπο με τον οποίο αυτό τους δημιουργεί θετικά στο 
χώρο εργασίας. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επινοήσουν 
γρήγορα. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ένα πλαίσιο. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να κατασκευάσουν 
ένα πρωτότυπο. 

 Οι συμμετέχοντες έριξαν ιδέες, δίνονται και δρουν με 
ανατροφοδότηση. 

 Οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιασμένοι που θα 
συνεχίσουν τη μάθησή τους έξω από το εργαστήριο 
ολοκληρώνοντας μια πρόσκληση για δράση. 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αρθρώσουν γιατί 
η επανάληψη στην καινοτομία είναι σημαντική 
προσωπικά και επαγγελματικά. 
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Η πρόταση αξίας 
για τον 

συμμετέχοντα 

- Αν είμαι δημιουργικός και περίεργος, θέλω να ξέρω τι 
είναι η καινοτομία, για να δω αν σημαίνει κάτι για 
μένα. 

- Αν είμαι επικεντρωμένος στην καριέρα μου, θέλω να 
καταλάβω τι είναι η καινοτομία, ώστε να μπορώ να 
έχω καλές ιδέες στην εργασία. 

- Αν είμαι επικεντρώθηκε στην παραγωγικότητά μου, 
θέλω να χρησιμοποιήσω την καινοτομία ως εργαλείο 
για να καταλήξουμε σε καλές ιδέες, γρήγορα. 

- Αν είμαι επιχειρηματικός, θέλω να μάθω τις τεχνικές 
της καινοτομίας, ώστε να μπορώ να δοκιμάσουν και 
να βελτιώσετε σπουδή μου. 

 

Κάθε ένας άνθρωπος σχεδίασε τη δική του πρωτότυπη εφαρμογή ακολουθώντας τα 

όρια, τους πόρους, τις καταστάσεις και τους στόχους που έδωσε ο διαμεσολαβητής και 

εφαρμόζοντας τη δική του δημιουργικότητα ως το πιο σημαντικό εργαλείο για το 

σχεδιασμό μιας καινοτόμου και βιώσιμης πρότασης, συνδέοντας μια δημιουργική ιδέα 

και ένα περιβάλλον που αφορά την αγορά. 

 

Ολοκλήρωσε το σχεδιασμό του έργου, και χωρίζεται σε ορισμένες ομάδες, οι 

συμμετέχοντες εκτίθενται το δικό τους έργο για τους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα, 

και ακολουθώντας τις οδηγίες που έδωσε ο διαμεσολαβητής σε κάθε ένα βήμα ξεκίνησε 

ένα χρόνο ομάδα εργασίας για να οικοδομήσουμε ένα κοινό πρωτότυπο της ομάδας 

σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και να το δοκιμάσετε εννοιολογικά για smartphones 

τους. 

 

Κάθε ομάδα συμμετεχόντων ανέπτυξε τη συμβολή της σε κάθε βήμα και ήταν μέρος μιας 

ομάδας δημιουργικών ανθρώπων που καθοδηγούνταν από το σενάριο που παρείχε ο 

διαμεσολαβητής διαμόρφωναν την απαιτούμενη εφαρμογή.  

 

Η δραστηριότητα αυτή εκτίμησε τόσο την ατομική δημιουργικότητα των ανθρώπων, την 

προώθηση της ομαδικής δημιουργικότητας, όσο και την ίδια τη δημιουργικότητα ως μέσο 

προσωπικής και επαγγελματικής βελτίωσης, όσο και την προσέγγιση της αγοράς, σε 

ορισμένες από τις δραστηριότητες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο παρόν. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Η πραγματικότητα της κατάρτισης στον τομέα της δημιουργικότητας στην Ευρώπη 

περιλαμβάνει ορισμένα παρόμοια φαινόμενα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

την προώθηση πρωτοβουλιών κατάρτισης και κατάρτισης σχετικά με τη δημιουργικότητα 

και τις ικανότητες που την υποστηρίζουν: 

 

 Η επίσημη υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη δεν ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα, ούτε την ενισχύει, ούτε προσφέρει στα παιδιά και τους νέους 

επαρκή χώρο ανάπτυξης. 

 Μόνο η προσχολική εκπαίδευση είναι αμυδρά ανοικτή στην εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κατάρτιση στον τομέα της 

δημιουργικότητας. 

 Η δημιουργικότητα δεν αποτελεί επίσημη προτεραιότητα σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί μέρος των στοιχείων που διαρθρώνουν 

τα υφιστάμενα μέσα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ούτε αποτελεί στόχο επίτευξης 

ή μεγιστοποίησης. 

 Η αγορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων και συμπληρωματικών μαθημάτων ή 

πρόσθετων δραστηριοτήτων για παιδιά/νέους είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι, 

μεμονωμένα, αναζητούν λύσεις για τις προηγούμενες ελλείψεις. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι μια χρήσιμη εφαρμογή, αλλά μερική, τοπική και 

περιορισμένη, γύρω από πολύ συγκεκριμένα περιβάλλοντα εφαρμογής, όπου η 

δημιουργικότητα είναι μόνο ένα συστατικό και δεν είναι κάτι για να εργαστεί για 

τον εαυτό της. Ως συστατικό, το όφελος της καλλιέργειας ή της ενίσχυσής του 

είναι συνέπεια και όχι στόχος. 

 Υπάρχουν παρόμοιες επίσημες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με 

συγκεκριμένα επαγγέλματα ή επαγγελματικούς τομείς όπου οι άνθρωποι 

επωφελούνται από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα. 

Ωστόσο, η δημιουργικότητα δεν ενισχύεται από μόνη της, αλλά και πάλι μόνο την 

εφαρμογή της σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνδέονται με το 

καλλιτεχνικό μέσο, ή επαγγέλματα που το χρειάζονται ως χώρο για την εφαρμογή 

τεχνικών που αποτελούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης. 

 Η ποιότητα αυτών των πρωτοβουλιών κατάρτισης που συνδέονται με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς και τα συμπληρωματικά μαθήματα που 

αναφέρονται παραπάνω, ποικίλλει από χώρα σε χώρα, όχι μόνο λόγω 

προφανών ζητημάτων από διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς, ή μερικές 

φορές χωρίς επίσημη υποστήριξη, αλλά, πάνω απ' όλα, για τη μη ύπαρξη 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς που διευκολύνει τη διασφάλιση επαρκούς 

επιπέδου ποιότητας, καθώς και την υλοποίηση στόχων που συνάδουν τόσο με 

την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στους ανθρώπους όσο και με την 

αντικειμενική ανταπόκριση στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. 
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Αυτό ενσωματώνεται σε εκδηλώσεις που διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον 

στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την κατάρτιση στον τομέα της 

δημιουργικότητας: 

 Δεν υπάρχουν πραγματικοί αποτελεσματικοί και γενικευμένοι μηχανισμοί για τις 

δεξιότητες κατάρτισης που συνδέονται με τη δημιουργικότητα. 

 Η κατάρτιση δημιουργικότητας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και τώρα 

υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένες και περιορισμένες εφαρμογές. 

 Είναι απαραίτητο να αναλάβει ένα πλαίσιο αναφοράς όπως αυτό για την 

κατάρτιση δημιουργικότητα, έχοντας έτσι γενικές γραμμές δράσης και τις 

δεξιότητες αναφοράς γύρω από τις οποίες να εργαστούν, την κάλυψη όλων των 

απαραίτητων τύπων ικανοτήτων άρεσε με τη δημιουργικότητα τώρα και στα 

επόμενα χρόνια. 

 Η προώθηση και η κατάρτιση της δημιουργικότητας που επικεντρώνεται στην 

επαγγελματική εφαρμογή της αποτελεί σήμερα μια ουσιαστική ευκαιρία 

απασχόλησης και εργασίας/κοινωνικής ένταξης για άτομα με χαμηλά προσόντα, 

ή χωρίς ειδική κατάρτιση. 

Ως εκ τούτου, η κατάρτιση δημιουργικότητας για την ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται 

στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Συμβολή στην ανάπτυξη της γενικής δημιουργικότητας των ανθρώπων πέρα από 

την τοπική εφαρμογή τους. 

 Να παρακολουθούν τόσο τις δεξιότητες που συνδέονται με δημιουργικές 

δραστηριότητες, όσο και με τις προσωπικές δεξιότητες με ισχυρό δεσμό με τη 

δημιουργικότητα, ή με το πλαίσιο και το χώρο στον οποίο δημιουργείται. Οι 

προσωπικές δεξιότητες, στη δημιουργική εργασία και συνεπώς στην 

ενσυναίσθηση, είναι θεμελιώδεις, καθώς και οι τεχνικές που αναπτύσσουν στη 

συνέχεια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται. 

 Ικανότητες κατάρτισης που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, εκτιμημένες 

από δημιουργική επαγγελματική άποψη, ως ουσιαστικό εργαλείο για την 

υλοποίηση σχετικών έργων σε σχεσιακή προοπτική και σε μια σύνθετη, ανοικτή 

και δυναμική αγορά. 

 Οι δεξιότητες κατάρτισης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας σε γενικές γραμμές είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση 

επαρκούς πλαισίου για την επακόλουθη ανάπτυξη συγκεκριμένων δημιουργικών 

δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

 Η κατάρτιση στις προηγούμενες δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνει το σχεδιασμό 

και την εκτέλεση εργαλείων, μεθοδολογιών και σπουδών που παρέχουν ένα 

βήμα προόδου στην κατάρτιση της δημιουργικότητας των ανθρώπων, την 

επίλυση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και την παροχή ενός ευέλικτου, 

ολοκληρωμένου, ενημερωμένου και αποτελεσματικού σημείου εκκίνησης για την 
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αντιμετώπιση τόσο των ελλείψεων όσο και των αναγκών που συνεπάγεται η 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας ή η προσέγγισή της στην αγορά. 
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σε αυτόν τον τομέα. 
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