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1 Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση πάνω στο πλαίσιο ανοιχτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας
για την μεθοδολογία ανάπτυξης προγράμματος σπουδών σχετικά με ΕΑΛ, που στο εξής θα αναφέρονται
ως εργαλεία συν-δημιουργίας και ανοιχτής καινοτομίας τετραπλού έλικα που υποστηρίζουν το συνολικό
όραμα του TrainERGY όσον αφορά την διασφάλιση μιας ισοροπημένης αντίληψης/εικόνας όλων των
ενδιαφερόμενων μερών τετραπλού έλικα σε όλα τα παραδοτέα έργα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα
σπουδών σχετικά με Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες (ΕΑΛ).

2 Επισκόπηση & Εννοιολογική Τοποθέτηση του Τετραπλού Έλικα
2.1 Επισκόπηση
Οι ρόλοι των εργαλείων συν-δημιουργίας και ανοιχτής καινοτομίας τετραπλού έλικα είναι να:




Διασφαλίσουν σωστή ευθυγράμμιση στόχων, αξιολόγηση και άμβλυνση κενών σε δεξιότητες
σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών ΕΑΛ.
Διασφαλίσουν κατάλληλη συνεργασία πρόσωπο με πρόσωπο τετραπλού έλικα και συν-δημιουργία
κατά την διάρκεια διεθνικών σεμιναρίων κατάρτισης.
Διασφαλίσουν πλήρη κατανόηση του κάθε φορέα τετραπλού έλικα προκειμένου να γνωρίζουν πώς
να τους εμπλέκουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και να εξασφαλίζουν τη βιώσιμη
συν-δημιουργία τους γύρω από ΕΑΛ με τρόπο ανοιχτής καινοτομίας.

2.2 Ευρύτερο πλαίσιο
Η συν-δημιουργία τετραπλού έλικα και η ανοιχτή καινοτομία πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της
συνολικής ερμηνείας στην οποία στηρίζεται η παρούσα κατάσταση της ανάπτυξης του προγράμματος
σπουδών σχετικά με ΕΑΛ και εκφράζεται στη δομή του σχεδίου.


Η επιστήμη (δηλαδή οι ΕΑΛ), όπως κάθε άλλο θεσμικό όργανο καινοτομίας (πολιτικοί θεσμοί,
συνδικάτα, θεσμικές θρησκείες κ.λπ.), υποφέρει από τη μετάβαση από μια σύγχρονη σε μια
μεταμοντέρνα κοινωνία. Όλως παραδόξως, ενώ η επιστήμη καθίσταται τεχνικά ισχυρότερη (όσον
αφορά τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα), καθίσταται επίσης κοινωνικά ασθενέστερη.
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Για παράδειγμα, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τις επιστήμες και την ανάπτυξη
προγραμμάτων σπουδών ως προς ΕΑΛ, είναι:









μείωση της αυθεντικότητας και της κοινωνικής αναγνώρισης των επιστημονικών ιδρυμάτων και,
σε κάποιο βαθμό, μείωση της αξιοπιστίας των επιστημόνων
Η αυξανόμενη διάδοση (ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της λεγόμενης «μετα-πραγματικής
εποχής») κοινωνικών απόψεων (γεγονότων, εκδηλώσεων, διαδικασιών) που είναι εμφανώς
εναλλακτικές ή και αντίθετες με εκείνες που βασίζονται στην επιστήμη, που συχνά προωθούνται
από το αντι-επιστημονικές και ψευδοεπιστημονικές πεποιθήσεις.
όλο και ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ επιστημών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών και
πολιτικών ζητημάτων, ενεργοποίηση και τροφοδοσία κοινωνικών εντάσεων σε αμφιλεγόμενα
θέματα και "δημόσια μάχη" μεταξύ εμπειρογνωμόνων
αύξηση ευαισθησίας του κοινού απέναντι σε ρίσκα σχετικά με τις επιστήμες
Η φθίνουσα εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε επιστημονικά ιδρύματα οδηγεί σε αυξανόμενη
απαίτηση για λογοδοσία και διαφάνεια
Η ανάγκη των επιστημονικών ιδρυμάτων να καταδεικνύουν όλο και περισσότερο την κοινωνική,
περιβαλλοντική και οικονομική χρησιμότητά τους στους πολίτες ως φορολογούμενοι.

Είναι εύκολο να διαπιστώσετε ότι αυτά τα κρίσιμα ζητήματα είναι παρόμοια με αυτά που επηρεάζουν
τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς καινοτομίας. Δείτε για παράδειγμα μερικά από τα φαινόμενα που
επηρεάζουν την πολιτική:
 μείωση απολυταρχισμού, κοινωνική αναγνώριση και αξιοπιστία πολιτικών και πολιτικών
κομμάτων
 αυξανόμενη διάδοση αντιπολιτικών και λαϊκιστικών απόψεων, οδηγώντας σε μείωση της τάσης
των πολιτών να ψηφίζουν
 όλο και ισχυρότερη σχέση μεταξύ πολιτικής και ηθικών ζητημάτων, ιδίως όσον αφορά πτυχές όπως
η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια, τα ιατρικά θέματα ή τα πολιτικά
δικαιώματα
 αύξηση της ευαισθησίας του κοινού όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την πολιτική
(για παράδειγμα, διαφθορά, συνδέσεις μεταξύ πολιτικής και βιομηχανίας, υψηλό κόστος πολιτικών
θεσμών κ.λπ.)
 Η φθίνουσα εμπιστοσύνη των πολιτών και των πολιτικών θεσμών που οδηγούν σε αυξανόμενη
απαίτηση για λογοδοσία και διαφάνεια
 ανάγκη πολιτικών και πολιτικών θεσμών να καταδείξουν όλο και περισσότερο την ικανότητά τους
και τη χρησιμότητά τους στους πολίτες ως φορολογούμενοι.
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Τετραπλός έλικας
Ικανότητα,
Χαρτογράφηση
Τεχνολογίας &
Ενδιαφερόμενων
μερών
Τετραπλός
έλικας

Κατάρτιση &
Σχέδιο Εφαρμογής

Πρωτοποριακή
ανακάλυψη &
Διαδικασία εφαρμογής

Συμμετοχή
Ενδιαφερόμενων
Μερών

Τετραπλός
έλικας

Επιχειρηματικό
Μοντέλο για τη Συνδημιουργία Αξίας
Τετραπλός έλικας

Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μια συν-δημιουργία/επικοινωνία τετραπλού έλικα σε όλες τις
πτυχές της σημερινής κοινωνίας και ιδιαίτερα στην προοπτική ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών σχετικά
με ΕΑΛ.
Η ενεργοποίηση ενεργειακά αποτελεσματικών λειτουργειών (ΕΑΛ) αποτελεί στόχο υψηλής
προτεραιότητας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς το 23% των εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο
επίπεδο αποδίδεται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και η ΕΕ έχει θέσει αυστηρούς στόχους για την
ελαχιστοποίηση αυτών των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στόχος εξοικονόμησης ενέργειας
20% έως το 2020). Ωστόσο, οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τις γνώσεις για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών (π.χ.
χαρτογράφηση και μέτρηση του CO2, βελτιστοποίηση λειτουργιών, αποτελεσματικό σχεδιασμό δικτύων,
σχεδιασμός έξυπνων υποδομών, τακτική για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας) και oύτε για την
επίτευξη ΕΑΛ λόγω της έλλειψης κατάλληλων "προσανατολισμένων προς την αγορά" προγραμμάτων
σπουδών τα οποία προσφέρονται από ιδρύματα που θα επιτρέψουν την ανάδειξη πτυχιούχων που είναι σε
θέση να επιλύουν έννοιες συνυφασμένες με ΕΑΛ. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκές γνώσεις που παρέχονται από
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή λύσεων στο
βιομηχανικό κλάδο σε σχέση με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή των ΕΑΛ. Εναλλακτικά, η
βιομηχανία παρέχει το ρεαλιστικό περιβάλλον όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι επιστημονικές γνώσεις.
Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές, οι συνεργασίες Βιομηχανίας-Ακαδημίας θα πρέπει να βασίζονται
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη δέσμευση και στην ανταλλαγή/ στον καταμερισμό των γνώσεων των
πόρων της γνώσης. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η «ανοιχτή επικοινωνία» μεταξύ ακαδημαϊκών και
βιομηχανίας, είναι μέσω της συν-δημιουργίας. Ο Chesbrough (2003, 2013) υποστήριξε ότι η συνδημιουργία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ανοιχτών πρακτικών καινοτομίας στη σημερινή βιομηχανία.
Για παράδειγμα, μέσω της συν-δημιουργίας, ο ακαδημαϊκός κόσμος μπορεί να κερδίσει χρήσιμες
συμβουλές από τη βιομηχανία, την πολιτική και την κοινωνία, που τελικά θα οδηγήσει σε προγράμματα
σπουδών περισσότερο προσανατολισμένα στην αγορά και σε καλύτερα προετοιμασμένους αποφοίτους
ικανούς να εφαρμόσουν ΕΑΛ (Chesbrough 2010, Chesbrough 2011).
Πιο πρόσφατα, ο Καραγιάννης (2013) εισήγαγε την έννοια της στοχοθετημένης ανοιχτής καινοτομίας
υποστηρίζοντας ότι η ανοιχτή καινοτομία θα πρέπει να είναι εστιασμένη, στρατηγική και προσαρμοσμένη
στις τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας, ενώ παράλληλα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πολιτικής
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και της κοινωνίας. Συνεπώς, τα πανεπιστήμια πρέπει να βελτιώσουν ανάλογα τα προγράμματα σπουδών
τους. Ως εκ τούτου, η ανοιχτή καινοτομία και η συν-δημιουργία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
τετραπλού έλικα θα αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα του ακαδημαϊκού κύκλου να παράγει
προγράμματα σπουδών με περισσότερο προσανατολισμό στην αγορά, τα οποία θα οδηγήσουν σε
αποφοίτους που θα είναι σε θέση να είναι ηγέτες επόμενων γενιών σε θέματα σχετικά με τις ΕΑΛ. Προς
το σκοπό αυτό, το προτεινόμενο έργο (Κατάρτιση για Ενεργειακά Αποτελεσματικές Λειτουργίες ή
TrainERGY) ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου,
τεκμηριωμένου διεθνικού πλαισίου, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την παραγωγή προγραμμάτων σπουδών, σχετικά με ΕΑΛ, προσανατολισμένα
στην αγορά, μειώνοντας τα εμπόδια σε αυτόν τον τομέα. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει βασικούς
ακαδημαϊκούς, ΜΜΕ, και βιομηχανικούς εταίρους σύνδεσης από διάφορους τομείς που θα συνδημιουργήσουν με τη προσέγγιση του μοντέλου τετραπλού έλικα το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών
ΕΑΛ και θα το πιλοτάρουν μέσω ενός ανοιχτής καινοτομίας και συν-δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος
μάθησης (VLE).

3 Γενική μέθοδος για την συν-δημιουργία και ανοιχτή καινοτομία
τετραπλού έλικα

3.1 Αξιολόγηση
Το πρώτο κύριο βήμα στην υλοποίηση της συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα είναι ο εντοπισμός
των πραγματικών (συνεχιζόμενων/νέων) συμφερόντων του κύριου ιδρύματος που ξεκίνησε (σε
σχέση με τις ανάγκες των ΕΑΛ που παρουσιάζονται από το WP1) και η περιγραφή των κύριων
χαρακτηριστικών του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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<όνομα ιδρύματος>
<λίγες σειρές που να δηλώνουν τις βασικές ανάγκες σχετικά με τις
ΕΑΛ>
Ενδιαφερόμενα <Απαριθμείστε ποιοι παράγοντες (εσωτερικοί & εξωτερικοί)
συμπεριλαμβάνονται>
μέρη
Διοργανωτής
Περιγραφή

3.2 Χαρτογράφηση
Το επόμενο βήμα είναι η διδαδικασία χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών
(προσδιορισμός εσωτερικών + εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών).
Τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι:
Απαριθμείστε τα Η ερευνητική/εκπαιδευτική ομάδα (Μεταδιδακτορικοί ερευνητές,
ενδιαφερόμενα Υποψήφιοι Διδάκτορες, Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Βοηθοί
ερευνητών, κλπ)
μέρη




Συντονιστής διδασκαλίας/Αίθουσα διδασκαλίας
Οικονομικό τμήμα
Κάθε γραφείο σχετικό με τις ΕΑΛ.

Δώστε μια λίστα με ονόματα, πλήρεις τίτλους/θέσεις και στοιχεία
επικοινωνίας για όλα τα προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη.
Απαριθμείστε τα Τα εξωτερικά (τετραπλός έλικας) ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να
είναι:
εσωτερικά
ενδιαφερόμενα
μέρη
 Άλλα εξωτερικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται για ΕΑΛ
 Τοπικοι/Περιφερειακοί/Εθνικοί φορείς πολιτικής
 Άλλα ερευνητικά κέντρα του ιδίου πεδίου, ερευνητές και
εταιρίες
 Πολίτες και ΜΚΟ
 Πρόσωπα με επιρροή στις ΕΑΛ, βιομηχανίες
Πώς να προσδιορίσετε τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη:



Ανάληψη ενός τομεακού προφίλ στην περιοχή/χώρα για τον
εντοπισμό των βασικών εξωτερικών παικτών στον τομέα
αυτό
Ανάληψη ενός τομεακού προφίλ σε άλλες επιτυχημένες
περιφέρειες/χώρες της ΕΕ, όπου η ομάδα των
ενδιαφερομένων μερών είναι καλά εδραιωμένη,
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προκειμένου να εντοπίσει νέα συναφή εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη
Προσδιορισμός του κύριου κανονιστικού πλαισίου που
διέπει τον τομέα των ΕΑΛ προκειμένου να φθάσει στον
αρμόδιο φορέα (ο οποίος παρακολουθεί/ελέγχει τον
κανονισμό)
Ανάλυση του περιφερειακού/εθνικού πλαισίου πολιτικής
για την καινοτομία και την επιστημονική επικοινωνία
προκειμένου να κατανοηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς
Ανάλυση παρόμοιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από
συναδέλφους (ή κορυφαίους) φορείς προκειμένου να
προσδιοριστούν τα ονόματα των καινοτόμων σε αυτόν τον
τομέα.

Δώστε μια λίστα με τα ονόματα, τους πλήρεις τίτλους/θέσεις και τα
στοιχεία επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων μερών.

3.3 Διαβούλευση
Μετά την χαρτογράφηση (προσδιορισμό) των ενδιαφερομένων, θα ακολουθήσει ένα βήμα
διαβούλευσης:
Έρευνα/Συνέντευξη Θα εφαρμοστεί ανεπίσημη έρευνα (2 απαντήσεις ανά τύπο
ενδιαφερομένου) που θα στοχεύει τόσο σε εσωτερικά όσο και σε
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η έρευνα θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:








Περιγραφή της πρόκλησης σχετικά με τις ΕΑΛ (ανάγκες)
Περιγραφή του σκοπού της συν-δημιουργίας
Αξιολόγηση της τεχνογνωσίας/εφαρμογής ΕΑΛ στο
θεσμικό όργανο/έργο των ενδιαφερομένων
Αξιολόγηση των θεσμικών ρυθμίσεων των εδιαφερόμενων
μερών για τη διακυβέρνηση των ΕΑΛ
Αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων, των
κινήτρων, της εκτίμησης της χρησιμότητας των ΕΑΛ
Αξιολόγηση της συνάφειας/χρησιμότητας των βασικών
σχετικών πρακτικών και κανόνων διακυβέρνησης που
προέκυψαν από το Πακέτο Εργασίας 1, Πακέτο Εργασίας 2
Ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση του
τετραπλού έλικα (πώς να συνδυάσουμε πιο αποτελεσματικά
τον τετραπλό έλικα (που σχετίζεται με το συνεχιζόμενο
έργο ανάπτυξης εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σχετικά με
ΕΑΛ)
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Αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των ενδιαφερομένων
μερών για συμμετοχή στις εκδηλώσεις συν-δημιουργίας,
συμπληρωματική συνέντευξη και συμπληρωματικό
σεμινάριο σχετικά με το προβλεπόμενο πείραμα

Το βήμα σχεδιασμού εκδήλωσης συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα συνίσταται από το σχέδιο που
απαιτείται για την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών τετραπλού έλικα με τη συν-δημιουργία
αποτελεσμάτων κατάρτισης ΕΑΛ. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτό το στάδιο, η
χαρτογράφηση και η διαβούλευση των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί, ώστε
να εξασφαλιστεί ότι η όλη ομάδα ενδιαφερομένων και οι απόψεις τους θα εξεταστούν σωστά στη
διαδικασία σχεδιασμού πειραμάτων. Ως οδηγός για τη φάση σχεδιασμού, ο ακόλουθος πίνακας
παρέχει μια γενική εικόνα:

3.4 Σχεδιασμός
Διοργανωτής
Θέμα
Στόχοι

<όνομα>
<θέμα. δηλαδή πεδίο ΕΑΛ >
Καθορίστε τους στόχους των ΕΑΛ της συν-δημιουργίας (βάσει των
εντοπισμένων αναγκών)
Παραδείγματα:
• Προσδιορίστε τον τρόπο ενσωμάτωσης του πράσινου μάρκετινγκ
στις επιχειρήσεις και ποια κατευθυντήρια γραμμή/υποστήριξη
απαιτείται;
• Αξιολογείστε ποιες αλλαγές απαιτούνται στο πλαίσιο πολιτικής της
ΕΕ για την καλύτερη υποστήριξη των εταιρειών στην εφαρμογή
στρατηγικών μείωσης των αποβλήτων;


Ποιες είναι οι βασικές τάσεις στη βελτιστοποίηση των πόρων
και πώς αυτές επηρεάζουν την κοινωνία;
Οργανώστε μια ομάδα προβληματισμού με εσωτερικά και εξωτερικά
«Ομάδα
προβληματισμού» ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσετε τους στόχους της συνδημιουργίας τετραπλού έλικα. Αυτό σημαίνει:
• Ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα της ομάδας προβληματισμού
(2,5 ώρες)
• Στείλτε πρόσκληση στους προσδιοριζόμενους ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν στην ομάδα προβληματισμού
• Εφαρμόστε την ομάδα προβληματισμού με τους στόχους που έχουν
τεθεί.
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Ο στόχος αυτής της ομάδας προβληματισμού θα ήταν να γίνει
ανοιχτή συζήτηση για την επίτευξη/εφαρμογή των στόχων που είχαν
τεθεί προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα, θα προκύψει ένα σαφές
σύνολο ενεργειών. Μετά από αυτήν την ομάδα προβληματισμού,
κάθε ενδιαφερόμενος θα κληθεί να "ξαναρχίσει" την κανονική
λειτουργία του στα ιδρύματά του και να αξιολογήσει/προσδιορίσει
πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι (μέσω του αναδυόμενου
συνόλου ενεργειών) και ποιες αλλαγές/περαιτέρω ενέργειες
απαιτούνται. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να είναι λειτουργικές,
ρυθμιστικές, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα είναι να
ελαχιστοποιηθεί η προσπάθεια των ενδιαφερόμενων μερών για να
εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους.
Εφαρμογή συν- Η διαχείριση πολλών ενδιαφερομένων μερών κατά τη διάρκεια των
δημιουργίας με ομάδων προβληματισμού θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προσεχείς
την προσέγγιση κατευθυντήριες γραμμές:
τετραπλού έλικα
• Εισαγωγή και επισκόπηση έρευνας, επιλεγμένες ανάγκες ΕΑΛ,
στόχοι της συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα.
• Για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος: τρέχουσα συνειδητοποίηση και
ενδιαφέρον σχετικά με τις ανάγκες των ΕΑΛ [επαναλαμβάνεται για
κάθε ανάγκη]
• Για τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη: τι χρειάζεστε από τη
βιομηχανία και την πολιτική για να αναπτύξετε καλύτερα τα
προγράμματα σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ στο τρέχον πλαίσιο
διδασκαλίας;
• Για τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη: Πώς μπορείτε να εμπλέξετε
καλύτερα την κοινωνία στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού, την
εφαρμογή και τα στάδια παρακολούθησης και πώς θα επηρεάσει
αυτό τον τρόπο της ενσωμάτωσης των επιλεγόμενων πυλώνων των
ΕΑΛ στο πρόγραμμα σπουδών σας;
• Για τη βιομηχανία: τι θα σας έκανε να ασχολείστε περισσότερο με
τα πανεπιστήμια (δηλ. εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη),
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των προγραμμάτων
σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ; Ποια αντιλαμβανόμενα οφέλη
προβλέπετε και ποια είναι τα εμπόδια; Πώς υποστηρίζει το πλαίσιο
πολιτικής μια τέτοια δέσμευση;
• Για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής: Πώς πρέπει να
εξελιχθεί
η
συν-δημιουργία
μεταξύ
των
εσωτερικών
ενδιαφερόμενων μερών, της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ώστε να
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συμβάλουν κατάλληλα στις εθνικές/περιφερειακές πολιτικές για την
υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ; Ποιοι
είναι οι βασικοί σας μηχανισμοί για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση των εξελίξεων στην εφαρμογή των προγραμμάτων
σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ (και πώς μετράτε τον αντίκτυπο
(τεχνογνωσία μεταπτυχιακού) σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό
επίπεδο);


Για τη βιομηχανία και την πολιτική: Θα είσασταν πρόθυμοι
να διαθέσετε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της
ενσωμάτωσης των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις
ΕΑΛ σε άλλα πανεπιστήμια;
 Για την κοινωνία: Πώς θα περιμένατε να συμμετάσχετε και
να συνεισφέρετε στα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και
παρακολούθησης αυτής της εξέλιξης του προγράμματος
σπουδών ως προς τις ΕΑΛ; Πώς θα επηρεάσει η συμβολή σας
την ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών ως προς τις
ΕΑΛ στα πανεπιστήμια;
 Συναίνεση: Κατευθύνετε τις συζητήσεις για να επιτευχθεί (αν
είναι δυνατόν) συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών και ορίστε τα ακόλουθα επόμενα βήματα που θα
πρέπει να εξετάσει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
Οργανώστε μια συνέντευξη/ερωτηματολόγιο παρακολούθησης με
τους ίδιους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους,
προκειμένου να συζητήσετε τη συνέχεια που θα δοθεί στις δράσεις
που έχουν τεθεί στην πρώτη ομάδα προβληματισμού.
Συνέντευξη/
Ο στόχος θα ήταν να κατανοηθεί σε ποιο βαθμό μπορούν να
υλοποιηθούν οι δράσεις που έχουν οριστεί προηγουμένως και εάν
(ενδεχομένως) προκύψουν άλλοι παρεμποδιστές, ενώ παράλληλα
επικαιροποιείται η πρόοδος της έρευνας. Αυτό θα επέτρεπε στα
Παρακολούθησης εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη να ενσωματώσουν την
ανατροφοδότηση-προόδου στη διαδικασία αξιολόγησης της
εφαρμογής του προγράμματος σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ.
Κατευθυντήριες γραμμές:
o Οι στόχοι πάνω στους οποίους πρέπει να αναφέρεται η πρόοδος
είναι:
o Εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (καθώς και
εξωτερικοί ερευνητές/πανεπιστήμια):
o Βρείτε πώς μπορείτε να συμπεριλάβετε τους
ενδιαφερόμενους τετραπλού έλικα για την καλύτερη
Ερωτηματολόγια
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προώθηση αυτής της συν-δημιουργίας για την
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις
ΕΑΛ. Μια πρακτική προσέγγιση θα μπορούσε να
υιοθετηθεί από τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους,
μέσω της πιλοτικής εφαρμογής των πιο σχετικών
αναγκών για τις ΕΑΛ που συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνάντησης για τη συν-δημιουργία.
o Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: προσδιορίστε ποιες
πολιτικές αλλαγές απαιτούνται (και εάν είναι εφικτές)
για να υποστηρίξετε καλύτερα την συν-δημιουργία
τετραπλού έλικα γύρω από τις ΕΑΛ.
o Βιομηχανία: προσδιορίστε πιθανές ευκαιρίες
συνεργασίας με τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους
και ποιο θα ήταν το πλαίσιο/τα αναμενόμενα
αποτελέσματα (win-win/με διπλό όφελος) όσον
αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης προγραμμάτων
σπουδών για τις ΕΑΛ με γνώμονα τον
προσανατολισμό στην αγορά.
o Κοινωνία: προσδιορίστε τις τρέχουσες/συνεχιζόμενες
ανάγκες (με βάση το συνολικό πλαίσιο που
συζητείται στην ομάδα προβληματισμού και
σχετίζεται με τις επιλεγμένες ανάγκες των ΕΑΛ) και
προτείνετε τρόπους για τους εσωτερικούς
ενδιαφερόμενους που μπορούν να λάβουν υπόψιν στα
ερευνητικά στάδια.
o Κάθε ενδιαφερόμενος θα δεχτεί τηλεφωνική
επικοινωνία για σύντομη συνέντευξη (30 λεπτά),
προκειμένου να γίνει παρακολούθηση των εκάστοτε
στόχων που έχουν τεθεί.

3.5 Παρατήρηση
Η συν-δημιουργία τετραπλού έλικα θα εφαρμοστεί με βάση το προηγούμενο σχεδιασμό. Καθ 'όλη
τη διάρκεια της υλοποίησης, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ των συνδημιουργιών (στο πλαίσιο του TrainERGY).
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Κατά την υλοποίηση της συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα, οι ομάδες θα προωθήσουν μια
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους, ώστε να δημιουργήσουν μια κοινή αντίληψη για την ανοικτές ροές
καινοτομίας και γνώσης και να μάθουν η μια από την άλλη.Ο τελικός ρόλος της παρατήρησης
είναι να μην λειτουργήσει ως διορθωτικό μέτρο, αλλά να προσδιορίσει τις ευκαιρίες μάθησης που
θα συζητηθούν στις εκδηλώσεις συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα. Η παρατήρηση θα
πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια:
• Αρχικό στάδιο (μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα)
• Μεσαίο στάδιο (μετά τις συνεντεύξεις παρακολούθησης)
• Τελικό στάδιο (μετά την πλήρη ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις ΕΑΛ)
Η παρατήρηση θα βασιστεί στους ακόλουθους Κύριους Δείκτες Επιδόσεων (ΚΔΠ) συνδημιουργίας:
Ποσότητα:
o Αναπαράσταση κάθε παράγοντα εσωτερικού και τετραπλού έλικα
o Ενδιαφέρον προς τις ΕΑΛ κάθε παράγοντα εσωτερικού & τετραπλού έλικα [στην αρχή και στο
τέλος της συν-δημιουργίας]
o Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ΕΑΛ κάθε παράγοντα εσωτερικού και τετραπλού έλικα [στην
αρχή και στο τέλος της συν-δημιουργίας]
o Η αντιληπτή χρησιμότητα ΕΑΛ κάθε παράγοντα εσωτερικού και τετραπλού έλικα [στην αρχή
και στο τέλος της συν-δημιουργίας]
o Αριθμός βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ΕΑΛ, προγράμματα σπουδών, μελέτες
περιπτώσεων που αξιολογούνται και βαθμολογούνται υψηλά από τους ενδιαφερόμενους
o Αριθμός εσωτερικών ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν στη συν-δημιουργία
o Αριθμός συναινετικών λύσεων τετραπλού έλικα (κοινά συμφωνημένα σχέδια/βήματα) για την
υποστήριξη της συνεργασίας γύρω από τις ΕΑΛ.

Ποιότητα:
o Συστάσεις αλλαγής πολιτικής
o Συστάσεις της οργανωτικής αλλαγής
o Προτάσεις της βιομηχανίας για συνεργασία με τον ακαδημαϊκό κόσμο
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o Προτάσεις παρακινημένες από το κοινωνικό σύνολο για συνεργασία με τον ακαδημαϊκό
κόσμο
oΠαρατήρηση του πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων/βέλτιστης πρακτικής στο οικοσύστημα
τετραπλού έλικα

4 Καθιστώντας λειτουργική τη συν-δημιουργία τετραπλού έλικα
Η προσέγγιση της συν-δημιουργίας τετραπλού έλικα που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο έχει
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα αποτελέσματα του TrainERGY, ωστόσο το καλύτερο παράδειγμα
(έκθεμα) του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό αποδεικνύεται από κάθε εκπαιδευτική
εκδήλωση (C1, C2, C3) σύμφωνα με το έγγραφο Μεθοδολογίας του Προγράμματος Κατάρτισης.
Κάθε κατάρτιση είναι βασικά μια συν-δημιουργία τετραπλού έλικα, στην οποία συγκεντρώνονται
φορείς από κάθε σχετικό τομέα τετραπλού έλικα σε διάφορα περιβάλλοντα (δηλ. εργαστήρια,
καταρτίσεις, συνεδριάσεις διάδοσης & συν-δημιουργίας) προκειμένου να συν-παράγουν τους
στοχοθετημένους στόχους. Στην περίπτωση των C1, C2, C3, οι στόχοι θα ήταν: να δοκιμάσουν
και να υποβάλλουν σε ανοιχτή καινοτομία και συν-δημιουργία το εκπαιδευτικό υλικό για EAL
και το VLE σε πλαίσιο τετραπλού έλικα, να εντοπίσουν τις περαιτέρω ανάγκες κατάρτισης και να
ευαισθητοποιήσουν ως προς τις ΕΑΛ. Προκειμένου να οργανωθούν αυτές οι συνεδρίες, κάθε
διοργανωτής εκδηλώσεων κατάρτισης χρησιμοποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές της συνδημιουργίας τετραπλού έλικα για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και στη συνέχεια
έθεσαν σε λειτουργία τη συν-δημιουργία βασιζόμενοι στη μεθοδολογία κατάρτισης.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
[ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη
για
οποιαδήποτε
χρήση
των
πληροφοριών
που
περιέχονται
σε
αυτήν.
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