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1 Δηζαγσγή
1.1 Έργο ISSA
Σν "ISSA, Internationalisation for Social and Innovative Start Ups and Entrepreneurs" έρεη ζρεδηαζηεί γηα
ηνλ εληνπηζκό βαζηθώλ θαη θαηλνηόκσλ κεζόδσλ κάζεζεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ επηηπρία ζε δηεζλείο
δξαζηεξηόηεηεο γηα θνηλσληθέο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο.
Ο αληίθηππνο ηεο παγθόζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε ελόο θαηλνηόκνπ νξάκαηνο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Μηα από ηηο πην ειθπζηηθέο επηινγέο είλαη νη θνηλσληθνί
επηρεηξεκαηίεο. Παξόιν πνπ νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ κέζν γηα ηελ αύμεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο θαη δειώλνπλ ηε ζεκαζία ησλ δηαζπλνξηαθώλ αμηώλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, ζα
ζεκεηώλεηαη από ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο πσο ζήκεξα νη νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηηο δηεζλείο αγνξέο αλαπηύζζνληαη ηαρύηεξα θαη είλαη πην θαηλνηόκνη από εθείλνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζε ηνπηθό επίπεδν. Λόγσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνλ γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο λα μεθηλήζνπλ δηεζλείο ζρέζεηο κε παξόκνηνπο νξγαληζκνύο
γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο ζε επξσπατθό επίπεδν (EC, 2015).
Οη ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί ηνπ ISSA ζα πινπνηήζνπλ έλα έξγν ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζηε βειηίσζε
ησλ πξννπηηθώλ δηεζλνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ. Ο βαζηθόο ζηόρνο
απηνύ ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαιύζεη ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα θαη εκπόδηα ζηηο θνηλσληθέο λενζύζηαηεο
επηρεηξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο θαη λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ην ISSA ζα πξνζθέξεη απηνεθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή δηεζλνπνίεζε θαη
επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξεκαηηώλ από ηηο ρώξεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην
έξγν. Σν έξγν ζα ζρεδηάζεη έλα θαηλνηόκν πξόγξακκα απηνεθπαίδεπζεο γηα ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ
θνηλσληθώλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκεύζεη σο νδεγόο γηα ηελ επίιπζε ησλ εηδηθώλ
αλαγθώλ ησλ θνηλσληθώλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ θαηάιιειε
θαηάξηηζε ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαίξσλ. Σν
κάζεκα απηνεθπαίδεπζεο ζα ζπκπιεξσζεί κε κηα πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηήξημε γηα ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο. Σν ISSA ζα παξάζρεη θαη ζα
ππνζηεξίμεη έλα θαηάιιειν εηθνληθό πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζηάζεο ησλ θνηλσληθώλ
επηρεηξεκαηηώλ ζρεηηθά κε ηε δσηηθή ζεκαζία ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο εθθίλεζεο ζε αξρηθά
ζηάδηα.
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ ISSA επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο θαη πξαθηηθήο ππνζηήξημεο Γηα
Βίνπ Μάζεζεο, κε ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Η
θύξηα νκάδα πνπ επηθεληξώλεηαη ην έξγν είλαη νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο θαη νη πηζαλνί θνηλσληθνί
επηρεηξεκαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ.

1.2 χετικά με αυτό το έγγραφο
Όπσο πεξηγξάθεηαη, ην ISSA ζα παξέρεη ζηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο καζήκαηα απηνεθπαίδεπζεο
θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζνύλ ζηε δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, έλαο
απνηέιεζκα από ην έξγν ISSA είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ζεκαληηθόηεξεο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα εξγαιεία κάζεζεο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην έξγν. θνπόο ηνπ παξαθάησ εγγξάθνπ
είλαη ε εμαληιεηηθή παξνπζίαζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη
ην ISSA.
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Τπό ν πξίζκα ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, νη ηθαλόηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ παξνύζα έθζεζε αλαγλσξίζηεθαλ σο νη ζεκαληηθόηεξεο από ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο ζηηο
ρώξεο ησλ ζπλεξγαηώλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ISSA1.Έηζη, ο ενηοπιζμός εσκαιριών, η κινηηοποίηζη πόρων, η
ικανόηηηα ενηοπιζμού κοινωνικών προβλημάηων και η πολιηιζμική εσαιζθηηοποίηζη είλαη νη ηθαλόηεηεο
ζηηο νπνίεο επηθεληξώλεηαη ην έξγν ISSA.
Σν ππόινηπν ηεο παξνύζαο έθζεζεο ζα δηαζαθελίζεη ηελ πξνέιεπζε ησλ ηθαλνηήησλ, ην πιαίζην
EntreComp θαη ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, πξνηνύ παξνπζηαζηνύλ
ιεπηνκεξώο νη ηθαλόηεηεο.

1

Η επηινγή ησλ ηθαλνηήησλ πεξηγξάθεηαη ζην παξαγόκελν έγγξαθν ISSA „IO1 - A1: Έθζεζε Έξεπλαο
Πεδίνπ‟
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2 Ικανότητεσ ISSA
2.1 Σο EntreComp πλαίςιο και η βιβλιογραφία Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ
Σν πιαίζην EntreComp (Bacigalupo et al., 2016) ρξεζηκεύεη σο ζεκέιην γηα ηηο ηθαλόηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ISSA, ηόζν κε ηε ρξήζε δύν από ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ όζν θαη κε ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ζηελ παξνπζίαζε ησλ θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ πνπ εθαξκόδνληαη ζην έξγν. Ωο
εθ ηνύηνπ, ην παξόλ έγγξαθν αλαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην έξγν ηνπ Bacigalupo θαη ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπ (2016) όπνπ κηα ζηελ έθζεζή ηνπο βξίζθεηαη εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ.
Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζεσξείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο κία από ηηο νθηώ ηθαλόηεηεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα όια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλώζε. Ωζηόζν, γηα λα απνηειεί κηα
ηθαλόηεηα κέξνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πξέπεη λα ππάξρεη θνηλή ζπκθσλία ζηνλ νξηζκό ησλ ηθαλνηήησλ
από ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη γηα απηό ην ζθνπό, αλαπηύρζεθε ην πιαίζην
EntreComp από ην Κνηλό Κέληξν Δξεπλώλ (ΚΚΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 2016. Σν πιαίζην
απνηειείηαη από ηξεηο θύξηνπο ηνκείο ηθαλνηήησλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνλ νξηζκό ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο ρώξνο δξάζεο γηα ηδέεο θαη επθαηξίεο κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο πόξσλ νη νπνίνη
είλαη: "ηδέεο θαη επθαηξίεο", "πόξνη" θαη "ζε δξάζε". Απηνί νη ηξεηο ηνκείο ηθαλνηήησλ απνηεινύληαη από
15 ηθαλόηεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ καδί σο δνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, γηα λα απνηειεί
ηθαλόηεηα γηα όινπο ηνπο πνιίηεο.
Οη 15 δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο παξνπζηάδνληαη θαηά κήθνο ελόο κνληέινπ εμέιημεο 8 επηπέδσλ, πνπ
εθηείλεηαη από ην αξρηθό επίπεδν ζε επίπεδν εκπεηξνγλσκόλσλ, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο έλαλ ηξόπν λα
δνπλ ηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε ηθαλόηεηα. Όια ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ 15 ηθαλνηήησλ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 442 θαη κε έλαλ αηνκηθό
πεξηγξαθέα γηα όιεο ηηο ηθαλόηεηεο, ην πιαίζην δίλεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Δπηπιένλ, όπσο γξάθνπλ ζηελ έθζεζε ν
Bacigalupo θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ (2016), ην πιαίζην ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζεκείν εθθίλεζεο θαη λα
πξνζαξκνζηεί ζηα επηκέξνπο πιαίζηα, θαζώο ην έξγν ISSA πξνζαξκόδεη ην πιαίζην ώζηε λα
πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο.
Τπάξρεη απμαλόκελε δήηεζε γηα θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, αιιά ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηηο
ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο γηα λα επηηύρνπλ (Miller, Wesley and
Williams, 2012). Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο αύμεζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηηο πξνζπάζεηεο
δηεζλνπνίεζεο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ θόζκν (Zahra et al., 2008). Ωζηόζν, απηή ε
εμέιημε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απαηηεί επίζεο πξόζζεηεο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο,
όπσο γηα παξάδεηγκα γλώζεηο γηα ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Miller, Wesley and Williams,
2012) ή πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ ζηα νπνία ν επηρεηξεκαηίαο επηδηώθεη
επθαηξίεο (Zahra et al., 2008).
ηελ επόκελε ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ νη ηθαλόηεηεο ηνπ έξγνπ ISSA. Πξώηα, ζα παξνπζηαζηεί κηα
πεξίιεςε ησλ πεξηγξαθώλ ηεο EntreComp γηα ηνλ ενηοπιζμό εσκαιριών θαη ηην κινηηοποίηζη πόρων, θαη
κεηά κηα πην ιεπηνκεξήο εμήγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ικανόηηηας ενηοπιζμού κοινωνικών προβλημάηων θαη
πολιηιζηικής εσαιζθηηοποίηζης. Όπσο αλαθέξζεθε, ην έξγν ISSA ρξεζηκνπνηεί νιόθιεξν ην πιαίζην
EntreComp σο βάζε γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, επνκέλσο νη ηθαλόηεηεο ηνπ ISSA ζα
παξνπζηαζηνύλ κε παξόκνην ηξόπν. ηηο επόκελεο ελόηεηεο παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα επάξθεηαο ζηα
νπνία επηθεληξώλεηαη ην ISSA, αιιά ε πιήξεο παξνπζίαζε ηεο EntreComp γηα ηα επίπεδα επάξθεηαο ηνπ
ISSA βξίζθεηαη ζην πξνζάξηεκα. Έηζη, ην έγγξαθν δείρλεη ηα επίπεδα πνπ πξέπεη λα κπνξεί λα θηάζεη ν
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ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο ISSA θαη από πνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη. Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, όιεο
νη ηθαλόηεηεο εμεγνύληαη ιεπηνκεξώο ζην πξνζάξηεκα όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηθαλνηήησλ.

2.2 Οι ικανότητεσ του έργου ISSA
Από ηελ έθζεζε έξεπλαο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ISSA, νη αθόινπζεο ηέζζεξηο ηθαλόηεηεο
αλαγλσξίζηεθαλ σο νη ζεκαληηθόηεξεο γηα ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο ζε κηα δηαδηθαζία
δηεζλνπνίεζεο: Δληνπηζκόο επθαηξηώλ, θηλεηνπνίεζε πόξσλ, ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ θαη πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε

Εληνπηζκόο Επθαηξηώλ. Όηαλ κεηαθηλνύληαη δηεζλώο, νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο.
Απηέο νη επθαηξίεο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, λέεο αγνξέο ή ζπλεξγαζίεο. Ωο εθ
ηνύηνπ, έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο, νη επηρεηξεκαηίεο ζα κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ
επθαηξίεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο,
ρσξίο όκσο λα επεξεάδεηαη ε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Απηή ε ηθαλόηεηα έρεη ηηο αθόινπζεο πεξηγξαθέο:




Δληνπηζκόο θαη αμηνπνίεζε επθαηξηώλ γηα δεκηνπξγία αμίαο, εμεξεπλώληαο ην θνηλσληθό,
πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό ηνπίν.
Πξνζδηνξίζηε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ.
Γεκηνπξγήζηε λέεο δηαζπλδέζεηο θαη ζπγθεληξώζηε δηάζπαξηα ζηνηρεία γηα λα δεκηνπξγήζεηε
επθαηξίεο γηα λα δεκηνπξγήζεηε αμία.

Ωο εθ ηνύηνπ, ε ηθαλόηεηα έρεη ηα αθόινπζα ζέκαηα ζηα νπνία νξγαλώλνληαη ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα: Πξνζδηνξηζκόο, δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε επθαηξηώλ, εζηίαζε ζηηο πξνθιήζεηο,
απνθάιπςε αλαγθώλ, αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ.
Πίνακας 1 –Επίπεδα μαθηζιακών αποηελεζμάηων για ηην ικανόηηηηα ενηοπιζμός εσκαιριών.
Θέκα
Πξνζδηνξηζκόο,
δεκηνπξγία θαη
αμηνπνίεζε
επθαηξηώλ

Επίπεδν 1
Μπνξώ λα βξσ
επθαηξίεο λα
βνεζήζσ άιινπο

Επίπεδν 2
Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
επθαηξίεο γηα λα
δεκηνπξγήζσ αμία
ζηελ θνηλόηεηα θαη
ην πεξηβάιινλ κνπ

Επίπεδν 3
Μπνξώ λα εμεγήζσ
ηη θάλεη κηα
επθαηξία γηα λα
δεκηνπξγήζεη αμία

Επίπεδν 4
Μπνξώ λα αλαδεηήζσ
πξνιεπηηθά επθαηξίεο
γηα ηελ δεκηνπξγία
αμίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο αλάγθεο

Επίπεδν 5
Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
δηαθνξεηηθέο
αλαιπηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα
ηνλ εληνπηζκό
επηρεηξεκαηηθώλ
επθαηξηώλ

Δζηίαζε ζηηο
πξνθιήζεηο

Μπνξώ λα βξσ
δηαθνξεηηθά
παξαδείγκαηα
πξνθιήζεσλ πνπ
ρξεηάδνληαη ιύζεηο.

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
πξνθιήζεηο ζηελ
θνηλόηεηα θαη ην
πεξηβάιινλ κνπ πνπ
κπνξώ λα
ζπλεηζθέξσ ζηελ
επίιπζε.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
επθαηξίεο γηα ηελ
επίιπζε
πξνβιεκάησλ κε
ελαιιαθηηθνύο
ηξόπνπο.

Μπνξώ λα
επαλαπξνζδηνξίζσ
ηελ πεξηγξαθή κηαο
πξόθιεζεο, έηζη ώζηε
νη ελαιιαθηηθέο
επθαηξίεο λα κπνξνύλ
ηελ αληηκεησπίζνπλ

Μπνξώ λα
μερσξίζσ ηηο
θαζηεξσκέλεο
πξαθηηθέο θαη λα
ζθεθηώ λα
δεκηνπξγήζσ
επθαηξίεο θαη λα
εμεηάζσ ηηο
πξνθιήζεηο κε
δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο
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Απνθάιπςε
αλαγθώλ

Μπνξώ λα βξσ
παξαδείγκαηα
νκάδσλ πνπ έρνπλ
επσθειεζεί από κηα
ιύζε ζε έλα
δεδνκέλν
πξόβιεκα.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
αλάγθεο ζηελ
θνηλόηεηα θαη ην
πεξηβάιινλ κνπ πνπ
δελ έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί.

Μπνξώ λα εμεγήζσ
όηη δηαθνξεηηθέο
νκάδεο κπνξεί λα
έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο.

Μπνξώ λα θαζνξίζσ
πνηα νκάδα ρξεζηώλ
θαη πνηεο αλάγθεο
ζέισ λα
αληηκεησπίζσ κέζσ
ηεο δεκηνπξγίαο
αμίαο.

Μπνξώ λα
πξαγκαηνπνηήζσ
κηα αλάιπζε
αλαγθώλ κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ
ζρεηηθώλ
ελδηαθεξνκέλσλ.

Αλάιπζε ηνπ
πιαηζίνπ

Μπνξώ λα πσ ηε
δηαθνξά κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ
πεξηνρώλ όπνπ
κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί αμία
(γηα παξάδεηγκα,
ζην ζπίηη, ζηελ
Κνηλόηεηα, ζην
πεξηβάιινλ ή ζηελ
νηθνλνκία ή ηελ
θνηλσλία).

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ ηνπο
δηαθνξεηηθνύο
ξόινπο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ νη
δεκόζηνη, ηδησηηθνί
θαη ηξίηνη ηνκείο
ζηελ πεξηνρή ή ηε
ρώξα κνπ.

Μπνξώ λα πσ ηε
δηαθνξά κεηαμύ ησλ
πιαηζίσλ γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο
(γηα παξάδεηγκα,
θνηλόηεηεο θαη
αλεπίζεκα δίθηπα,
ππάξρνληεο
νξγαληζκνί, αγνξά).

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
πξνζσπηθέο,
θνηλσληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο κνπ
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο,
ηόζν ζε ππάξρνληεο
νξγαληζκνύο όζν θαη
κε ηε δεκηνπξγία
λέσλ επηρεηξήζεσλ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηα
όξηα ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
(ή ηεο νκάδαο κνπ).

Κηλεηνπνίεζε πόξσλ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δξάζνπλ κε βάζε ηηο επθαηξίεο πνπ εληνπίζηεθαλ,
νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θηλεηνπνηήζνπλ πόξνπο γηα λα επηηύρνπλ ηνπο
ζηόρνπο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηθαλόηεηα απηή πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηελ απόθηεζε θαη ηε ζπιινγή ησλ
απαξαίηεησλ πόξσλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο όπσο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.
Έηζη, κε ην λα είλαη ζε ζέζε λα θηλεηνπνηήζνπλ πόξνπο, νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο ζα κπνξνύζαλ, λα
ιάβνπλ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη κε ηα απαξαίηεηα άηνκα λα εμαζθαιίζνπλ ηε
βέιηηζηε θαη εζηθή ρξήζε ησλ απνθηεζέλησλ πόξσλ.
Απηή ε ηθαλόηεηα έρεη ηηο αθόινπζεο πεξηγξαθέο:




Απνθηήζηε θαη δηαρεηξηζηείηε ηνπο πιηθνύο, κε πιηθνύο θαη ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ απαηηνύληαη
γηα λα κεηαηξέςεηε ηηο ηδέεο ζε δξάζε.
Αμηνπνηήζηε ζην έπαθξν ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο.
Απνθηείζηε θαη δηαρεηξηζηείηε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθώλ, λνκηθώλ, θνξνινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ.

Ωσ εκ τοφτου, οι μακθςιακοί ςτόχοι για αυτι τθν δραςτθριότθτα οργανώνονται κάτω από τα ακόλουκα
κζματα: Διαχείριςθ πόρων (υλικών και μθ υλικών), ρξήζε πόξσλ κε ππεπζπλόηεηα, αμηνπνίεζε ηνπ
ρξόλνπ, ιήςε ππνζηήξημεο.
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Πίνακας 2 - Επίπεδα μαθηζιακών αποηελεζμάηων για ηην ικανόηηηηα κινηηοποίηζη πόρων.
Επίπεδν 3
Μπνξώ λα
ζπδεηήζσ ηελ
αλάγθε γηα
επέλδπζε ρξόλνπ
ζε δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
αμίαο.

Επίπεδν 4
Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ
ην ρξόλν κνπ
απνηειεζκαηηθά
γηα λα επηηύρσ
ηνπο ζηόρνπο
κνπ.

Γηαρείξηζε
πόξσλ (πιηθώλ
θαη κε πιηθώλ)

Μπνξώ λα
πεηξακαηηζηώ κε
δηαθνξεηηθνύο
ζπλδπαζκνύο
πόξσλ γηα λα
κεηαηξέςσ ηηο
ηδέεο κνπ ζε
δξάζε.

Μπνξώ λα
απνθηήζσ θαη λα
δηαρεηξηζηώ ηνπο
απαξαίηεηνπο
πόξνπο γηα λα
κεηαηξέςσ ηελ
ηδέα κνπ ζε
δξάζε.

Υξήζε πόξσλ κε
ππεπζπλόηεηα

Μπνξώ λα
ζπδεηήζσ ηηο
αξρέο ηεο
θπθιηθήο
νηθνλνκίαο θαη
ηεο
απνδνηηθόηεηαο
ησλ πόξσλ.

Θέμα
Αμηνπνίεζε ηνπ
ρξόλνπ

Λήςε
ππνζηήξημεο.

Επίπεδν 1

Μπνξώ λα
αλαδεηήζσ
βνήζεηα όηαλ
δπζθνιεύνκαη λα
επηηύρσ απηό πνπ
απνθάζηζα λα
θάλσ.

Επίπεδν 2

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
πεγέο βνήζεηαο
γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο
αμίαο (γηα
παξάδεηγκα,
θαζεγεηέο,
ζπλεξγάηεο,
κέληνξεο).

Υξεζηκνπνηώ
πόξνπο ππεύζπλα
θαη
απνηειεζκαηηθά
(γηα παξάδεηγκα,
ελέξγεηα, πιηθά
ζηελ αιπζίδα
εθνδηαζκνύ ή
ζηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο,
δεκόζηνπο
ρώξνπο).
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα βξσ
πεξηγξάςσ ηηο
θαη λα
έλλνηεο ηνπ
απαξηζκήζσ
θαηακεξηζκνύ
δεκόζηεο θαη
ηεο εξγαζίαο θαη ηδησηηθέο
ηεο εμεηδίθεπζεο ππεξεζίεο γηα λα
ζηελ εξγαζία.
ππνζηεξίμσ ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο
αμίαο κνπ (γηα
παξάδεηγκα,
εθθνιαπηήξην,
ζύκβνπινη
θνηλσληθώλ
επηρεηξήζεσλ,
άγγεινη
εθθίλεζεο,
Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην).

Επίπεδν 5
Μπνξώ λα
δηαρεηξηζηώ ην
ρξόλν κνπ
απνηειεζκαηηθά,
ρξεζηκνπνηώληαο
ηερληθέο θαη
εξγαιεία πνπ
βνεζνύλ λα κε
θάλνπλ (ή ηελ
νκάδα κνπ)
παξαγσγηθό.
Μπνξώ λα
αλαπηύμσ έλα
ζρέδην γηα ηελ
αληηκεηώπηζε
πεξηνξηζκέλσλ
πόξσλ θαηά ηε
δεκηνπξγία ηεο
δξαζηεξηόηεηαο
δεκηνπξγίαο
αμίαο κνπ.
Λακβάλσ ππόςε
ην κε πιηθό
θόζηνο ρξήζεο
πόξσλ θαηά ηε
ιήςε απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
αμίαο κνπ.

Μπνξώ λα βξσ
ςεθηαθέο ιύζεηο
(γηα παξάδεηγκα,
δσξεάλ, επί
πιεξσκή ή
αλνηρηό θώδηθα)
πνπ κπνξνύλ λα
κε βνεζήζνπλ λα
δηαρεηξηζηώ
απνηειεζκαηηθά
ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
αμίαο.

Επίπεδν 6
Μπνξώ λα
βνεζήζσ ηνπο
άιινπο λα
δηαρεηξηζηνύλ
απνηειεζκαηηθά
ην ρξόλν ηνπο.

Μπνξώ λα
ζπγθεληξώζσ
ηνπο
απαξαίηεηνπο
πόξνπο γηα λα
αλαπηύμσ ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο
αμίαο κνπ.
Μπνξώ λα
επηιέμσ θαη λα
εθαξκόζσ
απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο
πόξσλ (γηα
παξάδεηγκα,
αλάιπζε θύθινπ
δσήο, ζηεξεά
απόβιεηα).
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Πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε.

Βνήζεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ θαηαλόεζε ησλ
πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε κεηάβαζε ζε δηαθνξεηηθέο δηεζλείο αγνξέο θαη
πεξηνρέο, κεηώλνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Η γλώζε ηνπ ηη είλαη
θαη δελ επηηξέπεηαη ή αλακέλεηαη ή ζεσξείηαη λόκηκν από θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξόηππα είλαη ην
θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ θνηλσληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ
ζρεδίσλ (Dacin, Dacin and Matear, 2010).
Η θπξίαξρε πξνζέγγηζε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ είλαη νη έμη πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο από ην Hofstede (1980, 2001), ην νπνίν έρεη επεθηαζεί ζε ελλέα δηαζηάζεηο ζηε κειέηε
GLOBE (House et al., 2004), θαη εθαξκόζηεθε πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Canestrino et. Αι., 2020). Απηέο νη ελλέα δηαζηάζεηο είλαη ε απόζηαζε ηζρύνο, ε
απνθπγή αβεβαηόηεηαο, ν νκαδηθόο θνιεθηηβηζκόο, ν ζεζκηθόο θνιεθηηβηζκόο, ε ηζόηεηα ησλ θύισλ, ν
πξνζαλαηνιηζκόο ζηηο επηδόζεηο, ν κειινληηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, ν αλζξώπηλνο πξνζαλαηνιηζκόο θαη ε
βεβαηόηεηα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, απηή ε ηθαλόηεηα έρεη ηηο αθόινπζεο πεξηγξαθέο:




Πξνζδηνξηζκόο θαη αλάιπζε δηαζηάζεσλ ζε έλαλ άιιν πνιηηηζκό.
Γείηε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο ησλ πνιηηηζκώλ θαη ηηο δηαθνξέο πνπ αλέρνληαη.
Γηαρεηξηζηείηε ηηο δηαθνξέο επηθνηλσλώληαο απνηειεζκαηηθά θαη δείηε επθαηξίεο όηαλ έρεηε κηα
“πξννπηηθή ανπηζάηληεξ”.

Ωο εθ ηνύηνπ, νη καζεζηαθνί ζηόρνη γα ηελ πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε νξγαλώλνληαη ζηα αθόινπζα
ζέκαηα: Πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο, αλνρή θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.
Πίνακας 2 - Επίπεδα μαθηζιακών αποηελεζμάηων για ηην ικανόηηηηα πολιηιζηική εσαιζθηηοποίηζη.
Θέμα
Αλάιπζε ηνπ
πνιηηηζκνύ

Γηαθνξέο πνπ
αλέρνληαη

Επίπεδν 1
Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
παξαδείγκαηα
μερσξηζηώλ
πνιηηηζηηθώλ
δηαζηάζεσλ ζε
άιινπο πνιηηηζκνύο.

Επίπεδν 2
Μπνξώ λα νξίζσ
ζπγθεθξηκέλεο
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ
θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα.

Επίπεδν 3
Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ
κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο
θνηλσληθέο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο ζε έλα
δεδνκέλν πιαίζην.

Επίπεδν 4
Μπνξώ λα
δηαρεηξηζηώ
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ
κπνξνύλ λα
πξνσζήζνπλ ή λα
εκπνδίζνπλ ηελ
θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα
ζε έλα δεδνκέλν
πιαίζην.
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα εμεγήζσ
πξνζδηνξίζσ
παξαηεξήζσ ρσξίο πεξηγξάςσ ζεηηθέο θαη λα αμηνπνηήζσ
δηαθνξεηηθέο
λα θξίλσ ,πξαθηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
πξαθηηθέο ζηελ
πνπ κπνξεί λα
ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίνπο ππάξρνπλ
επίιπζε θνηλσληθώλ ζρεηίδνληαη κε
νπνίν επηιύνληαη ηα δηαθνξεηηθέο
αλαγθώλ ζην δηθό
επθαηξίεο
θνηλσληθά
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
κνπ θαη ζε άιινπο δεκηνπξγίαο
πξνβιήκαηα ζην
επίιπζε θνηλσληθώλ
πνιηηηζκνύο.
θνηλσληθήο αμίαο.
δηθό κνπ θαη ζε
πξνβιεκάησλ.
άιινπο πνιηηηζκνύο.

Επίπεδν 5
Μπνξώ λα βξσ
επθαηξίεο γηα
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
θνηλσληθήο αμίαο
βαζηζκέλεο ζε
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο.

Μπνξώ λα
δηαθσλήζσ κε άιιεο
πνιηηηζηηθέο
πξαθηηθέο ρσξίο λα
θξίλσ θαη λα κάζσ
από ηηο πξαθηηθέο
ηνπο.
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Γηαρείξηζε
Γηαθνξώλ

Μπνξώ λα εληνπίζσ
πηζαλά εκπόδηα ζηελ
επηθνηλσλία κε
αλζξώπνπο από
άιιν πνιηηηζκό.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
ζπγθεθξηκέλα
εκπόδηα
επηθνηλσλίαο κε
βάζε νξηζκέλεο
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο.

Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ ηερληθέο
επηθνηλσλίαο πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηε
ζπλεξγαζία παξά ηηο
πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο.

Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ ηηο
γλώζεηο κνπ γηα κηα
δεδνκέλε
θνπιηνύξα γηα λα
επηθνηλσλήζσ
απνηειεζκαηηθά θαη
λα δηεπθνιύλσ ηε
ζπλεξγαζία γηα ηελ
επίιπζε θνηλσληθώλ
αλαγθώλ.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
θαη λα
πξνβιεκαηηζηώ
ζρεηηθά κε ηηο
επθαηξίεο θαη ηα
εκπόδηα ηεο ύπαξμεο
κηαο πξννπηηθήο
"ανπηζάηληεξ" όηαλ
εξγάδνκαη κε ηε
δεκηνπξγία αμίαο
κνπ.

Ιθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ.

Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα
ππάξρνπλ ζε πνιιέο ρώξεο, πεξηνρέο θαη πεξηβάιινληα θαη έλαο θνηλσληθόο επηρεηξεκαηίαο, είλαη
απαξαίηεην λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Miller,
Wesley and Williams, 2012). Σα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
ιύζεηο θαη ζπρλά ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα εθαξκόζεη θαηλνηόκεο ιύζεηο, ηόζν ζε δηεπζπληηθό επίπεδν
όζν θαη ζε ιύζεηο ηνπ νξγαληζκνύ (Shaw and Carter, 2007, Zahra et al., 2009). Γηα λα γίλεη απηό, ν
επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα έρεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα, ην ζύζηεκα ζην νπνίν
ελζσκαηώλνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ κνλαδηθόηεηα θαη νκνηόηεηα κε άιια πιαίζηα. Ο επηρεηξεκαηίαο
πξέπεη λα αμηνπνηήζεη πξνεγνύκελεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη λα είλαη θαηλνηόκνο ζηελ
θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηύμεη επαξθείο ιύζεηο (Zahra et al., 2009).
Δπηπιένλ, θαζώο ε δεκηνπξγία αμίαο έρεη θεληξηθό ξόιν ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηδηαίηεξα ζηε
δεκηνπξγία θνηλσληθήο αμίαο γηα ηνπο θνηλσληθνύο επηρεηξεκαηίεο, απαηηείηαη θαηαλόεζε ηνπ ζπλνιηθνύ
πινύηνπ γηα ηνλ εληνπηζκό θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ (Sullivan Mort, Weerawardena and Carnegie, 2003,
Zahra et al. , 2009). Έρνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπλνιηθνύ πινύηνπ
ζε έλα ζύζηεκα, δειαδή ην άζξνηζκα ηνπ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ πινύηνπ, ζα βνεζήζεη ηνλ
επηρεηξεκαηία λα θαηαλνήζεη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζύζηεκα ζην νπνίν ππάξρνπλ
(Zahra et al., 2009).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ έρεη ηηο αθόινπζεο
πεξηγξαθέο:




Δληνπηζκόο θαη αλάιπζε πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξα πιαίζηα.
Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ θνηλσληθό πινύην σο κέηξν γηα λα αλαιύζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Καηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ππάξρνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ.

Δπηπιένλ νη καζεζηαθνί ζηόρνη γηα ηελ ηθαλόηεηα νξγαλώλνληαη ζηα αθόινπζα ζέκαηα: πζηήκαηα
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, ζπκθξαδόκελε γλώζε θαη θνηλσληθόο πινύηνο.
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Πίνακας 4 - Επίπεδα μαθηζιακών αποηελεζμάηων για ηην ικανόηηηηα ενηοπιζμού κοινωνικών προβλημάηων.
Θέμα
Καηαλνήζηε ην
θνηλσληθό πινύην

Επίπεδν 1
Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
δηαθνξεηηθά
ζπζηαηηθά ηνπ
θνηλσληθνύ
πινύηνπ: θνηλσληθή
αμία θαη θνηλσληθό
θόζηνο.

Επίπεδν 2
Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
δηαθνξεηηθά επίπεδα
θνηλσληθήο αμίαο
θαη θνηλσληθνύ
θόζηνπο.

Επίπεδν 3
Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ ηηο
ζρέζεηο θαη ηηο
δηαζπλδέζεηο κεηαμύ
θνηλσληθήο αμίαο
θαη θόζηνπο.

Αμηνπνηήζηε ηελ
ζπκθξαδόκελε
γλώζε

Μπνξώ λα εληνπίζσ
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ζην
πιαίζην κνπ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
θύξηεο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ηνπ
πιαηζίνπ κνπ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πιαηζίνπ κνπ θαη λα
εληνπίζσ παξόκνηα
πιαίζηα κε παξόκνηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.

Αλαιύζηε ην
ζύζηεκα

Μπνξώ λα εληνπίζσ
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζε έλα
ζύζηεκα.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
αιιαγέο πνπ ζα
κείσλαλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Μπνξώ λα ζθεθηώ
γλσζηέο
πξνζεγγίζεηο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κεηώζνπλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Επίπεδν 4
Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ
δηαθνξεηηθά
ζπζηαηηθά θαη
ζπλδπαζκνύο
θνηλσληθήο αμίαο
θαη θόζηνπο ζην
έξγν κνπ γηα λα
εληνπίζσ εθείλα πνπ
βειηηζηνπνηνύλ κηα
ιύζε.
Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ κέηξα
γηα ηε δεκηνπξγία
αμίαο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κεηώζνπλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηνπ
πιαηζίνπ κνπ, κε
βάζε ηα κέηξα
άιισλ πιαηζίσλ.
Μπνξώ λα
θαληαζηώ λένπο θαη
θαηλνηόκνπο
ηξόπνπο κείσζεο
ησλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ελόο
ζπζηήκαηνο.

Επίπεδν 5
Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ ηηο
θνηλσληθέο αμίεο θαη
ην θόζηνο ζε έλα
ζύζηεκα πνπ
πεξηιακβάλεη ηνλ
νηθνλνκηθό πινύην
γηα λα εληνπίζσ ηηο
θαιύηεξεο ιύζεηο.
Μπνξώ λα
αλαπηύμσ κέηξα γηα
ηε κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
άιια πιαίζηα γηα λα
ηαηξηάδνπλ ζην δηθό
κνπ πιαίζην.
Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ ηελ
αμηνπηζηία αλ
ηαηξηάδνπλ
δηαθνξεηηθέο ιύζεηο
ζην ζύζηεκα.

ηνλ πίλαθα 5 πην θάησ, ζπλνςίδνληαη νη δηάθνξεο αξκνδηόηεηεο ηνπ έξγνπ ISSA. Οη δηαθνξεηηθέο
ηθαλόηεηεο, νη πεξηγξαθείο καδί κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ηθαλνηήησλ παξνπζηάδνληαη επίζεο
ζην πξνζάξηεκα.
Πίνακας 5 – Ικανόηηηες ISSA- Σσμβοσλές και περιγραθές.
Ιθαλόηεηεο

Σπκβνπιέο

Δληνπηζκόο επθαηξηώλ

Υξεζηκνπνηήζηε ηε
θαληαζία θαη ηηο
ηθαλόηεηέο ζαο γηα
λα εληνπίζεηε
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο



πγθεληξώζηε θαη
δηαρεηξηζηείηε ηνπο
πόξνπο πνπ
ρξεηάδεζηε



Χρθςιμοποιώντασ
τθ φανταςία, τθ
γνώςθ και τθν



Κηλεηνπνίεζε πόξσλ

Ιθαλόηεηα εληνπηζκνύ
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ

Περιγραφές









Αλαγλώξηζε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηώλ γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο
κε ηε δηεξεύλεζε ηνπ θνηλσληθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ
Υώξνπ
Πξνζδηνξίζηε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνύλ
Γεκηνπξγήζηε λέεο ζπλδέζεηο θαη ζπγθεληξώζηε δηάζπαξηα
ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ γηα λα δεκηνπξγήζεηε επθαηξίεο γηα λα
δεκηνπξγήζεηε αμία
Απνθηήζηε θαη δηαρεηξηζηείηε ηνπο πιηθνύο, κε πιηθνύο θαη
ςεθηαθνύο πόξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα λα κεηαηξέςεηε ηηο ηδέεο
ζε δξάζε
Αμηνπνηήζηε ζην έπαθξν ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο
Απνθηήζηε θαη δηαρεηξηζηείηε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθώλ,
λνκηθώλ, θνξνινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ
Εντοπιςμόσ και ανάλυςθ κοινωνικών προβλθμάτων ςε διάφορα
πλαίςια
Χρθςιμοποιιςτε τον κοινωνικό πλοφτο ωσ μζτρο για να
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εμπειρία για τον
εντοπιςμό
κοινωνικών
προβλθμάτων.
Πνιηηηζηηθή
επαηζζεηνπνίεζε

Πξνζδηνξίζηε θαη
δηαρεηξηζηείηε ηηο
πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο.







αναλφςετε και να ςυηθτιςετε κοινωνικά προβλιματα
Κατανόθςθ του ςυςτιματοσ ςτο οποίο υπάρχουν κοινωνικά
προβλιματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςπακειών που
απαιτοφνται για τθν ζναρξθ διαδικαςιών που αποςκοποφν ςτθ
μείωςθ των κοινωνικών προβλθμάτων
Προςδιοριςμόσ και ανάλυςθ διαςτάςεων ςε μια άλλθ
κουλτοφρα.
Δείτε κετικζσ και αρνθτικζσ πτυχζσ των πολιτιςμών και διαφορζσ
που ανζχονται.
Διαχειριςτείτε τισ διαφορζσ επικοινωνώντασ αποτελεςματικά
και να δείτε τισ ευκαιρίεσ μιασ "προοπτικισ αουτςάιντερ".
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4 Προςάρτημα
Πίνακας 3 – Πίνακας ικανοηήηων ISSA προζαρμοζμένος από ηο πλαίζιο EntreComp
Επίπεδν επάξθεηαο

Εμέιημε

Ιθαλόηεηα
Εληνπηζκόο
επθαηξηώλ

Σπκβνπιή
Υξεζηκνπνηήζηε
ηε θαληαζία θαη
ηηο ηθαλόηεηέο
ζαο γηα λα
εληνπίζεηε
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο

Πεξηγξαθή
Αλαγλώξηζε θαη
αμηνπνίεζε επθαηξηώλ
γηα ηε δεκηνπξγία
αμίαο κε ηε
δηεξεύλεζε ηνπ
θνηλσληθνύ,
πνιηηηζηηθνύ θαη
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ
Πξνζδηνξίζηε ηηο
αλάγθεο θαη ηηο
πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνύλ
Γεκηνπξγήζηε λέεο
ζπλδέζεηο θαη
ζπγθεληξώζηε
δηάζπαξηα ζηνηρεία
ηνπ ηνπίνπ γηα λα
δεκηνπξγήζεηε
επθαηξίεο γηα λα
δεκηνπξγήζεηε αμία .

Βαζηθό

Ελδηάκεζν

Πξνρσξεκέλν

Σηεξηδόκελν ζηελ ππνζηήξημε
από άιινπο

Οηθνδόκεζε Αλεμαξηεζίαο

Αλάιεςε επζύλεο

Τπό άκεζε
επίβιεςε

Με κεησκέλε
ππνζηήξημε από
άιινπο, κε θάπνηα
απηνλνκία θαη καδί κε
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.

Μόλνο ηνπ θαη
καδί κε ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ.

Αλάιεςε επζύλεο
γηα ηελ ιήςε
απνθάζεσλ θαη ηε
ζπλεξγαζία κε
άιινπο

Με θάπνηα
θαζνδήγεζε θαη
καδί κε άιινπο.

Αλάιεςε ηεο
επζύλεο γηα ηελ
ιήςε απνθάζεσλ
θαη ηε ζπλεξγαζία
κε άιινπο

Αλαθαιύςεηε

Δμεξεπλήζεηε

Πεηξακαηηζηείηε

Σνικήζηε

Βειηίσζε

Δλίζρπζε

Θέκα
Πξνζδηνξίζηε,
δεκηνπξγήζηε
θαη
εθκεηαιιεπηείηε
επθαηξίεο.

Επίπεδν 1
Μπνξώ λα
βξσ
επθαηξίεο λα
βνεζήζσ
άιινπο.

Επίπεδν 2
Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
επθαηξίεο γηα λα
δεκηνπξγήζσ αμία
ζηελ θνηλόηεηα θαη
ην πεξηβάιινλ κνπ.

Επίπεδν 3
Μπνξώ λα
εμεγήζσ ηη
θάλεη κηα
επθαηξία λα
δεκηνπξγήζεη
αμία.

Επίπεδν 4
Μπνξώ λα
αλαδεηήζσ
πξνιεπηηθά
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο,
αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο.

Επίπεδν 5
Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
δηαθνξεηηθέο
αλαιπηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα
ηνλ εληνπηζκό
επηρεηξεκαηηθώλ
επθαηξηώλ.

Επίπεδν 6
Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ
ηηο γλώζεηο θαη
ηελ θαηαλόεζή
κνπ γηα ην
πιαίζην γηα λα
δεκηνπξγήζσ
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία
αμίαο.

Δζηίαζε ζηηο
πξνθιήζεηο.

Μπνξώ λα
βξσ
δηαθνξεηηθά
παξαδείγκαηα
από
πξνθιήζεηο
νη νπνίεο
ρξεηάδνληαη
ιύζεηο

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
πξνθιήζεηο ζηελ
θνηλόηεηα θαη ην
πεξηβάιινλ κνπ
πνπ κπνξώ λα
ζπλεηζθέξσ ζηελ
επίιπζε.

Εηδηθό
Καζνδήγεζε ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ, ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο
Αλάιεςε επζύλεο
γηα ηε ζπκβνιή
ζε πνιύπινθεο
εμειίμεηο ζε
ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα.
Δπέθηαζε

Επίπεδν 7
Μπνξώ λα
θξίλσ ηηο
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία
αμίαο θαη λα
απνθαζίζσ αλ
ζα ηηο
αθνινπζήζσ ζε
δηαθνξεηηθά
επίπεδα ηνπ
ζπζηήκαηνο
ζην νπνίν
εξγάδνκαη (γηα
παξάδεηγκα,
κηθξό, κέζν ή
κεγάιν).
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
εληνπίζσ
επαλαπξνζδηνξίζσ μερσξίζσ ηηο
θξίλσ πόηε είλαη ζπγθεληξώζσ
επθαηξίεο γηα ηελ πεξηγξαθή
θαζηεξσκέλεο
ε θαηάιιειε
δηαθνξεηηθέο
ηελ επίιπζε
κηαο πξόθιεζεο,
πξαθηηθέο θαη λα ζηηγκή γηα λα
επθαηξίεο ή λα
πξνβιεκάησλ έηζη ώζηε νη
ζθεθηώ λα
εθκεηαιιεπηώ
πξνζδηνξίζσ
κε
ελαιιαθηηθέο
δεκηνπξγήζσ
ηελ επθαηξία γηα ζπλεξγαζίεο
ελαιιαθηηθνύο επθαηξίεο λα
επθαηξίεο θαη λα λα δεκηνπξγήζσ κεηαμύ
ηξόπνπο.
κπνξνύλ ηελ
εμεηάζσ ηηο
αμία.
δηαθνξεηηθώλ
αληηκεησπίζνπλ
πξνθιήζεηο κε
επθαηξηώλ γηα
δηαθνξεηηθνύο
λα αμηνπνηήζσ
ηξόπνπο
ζην έπαθξν
απηέο

Οπζηαζηηθή ζπκβνιή
ζηελ αλάπηπμε ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ
ηνκέα.

Μεηαηξνπή

Επίπεδν 8
Μπνξώ λα
εληνπίζσ θαη λα
εθκεηαιιεπηώ
γξήγνξα κηα
επθαηξία.

Μπνξώ λα νξίζσ
επθαηξίεο όπνπ
κπνξώ λα
δηαηεξήζσ έλα
αληαγσληζηηθό
πιενλέθηεκα.
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Κηλεηνπνίεζε
πόξσλ

Απνθηήζηε θαη
δηαρεηξηζηείηε
ηνπο πόξνπο πνπ
ρξεηάδεζηε.

Απνθαιύςηε ηηο Μπνξώ λα
αλάγθεο.
βξσ
παξαδείγκαηα
νκάδσλ πνπ
έρνπλ
επσθειεζεί
από κηα ιύζε
ζε έλα
δεδνκέλν
πξόβιεκα.

Μπνξώ λα
εληνπίζσ αλάγθεο
ζηελ θνηλόηεηα θαη
ην πεξηβάιινλ κνπ
πνπ δελ έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί.

Μπνξώ λα
εμεγήζσ όηη
δηαθνξεηηθέο
νκάδεο κπνξεί
λα έρνπλ
δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο.

Μπνξώ λα
θαζνξίζσ πνηα
νκάδα ρξεζηώλ
θαη πνηεο αλάγθεο
ζέισ λα
αληηκεησπίζσ
κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο.

Μπνξώ λα
πξαγκαηνπνηήζσ
κηα αλάιπζε
αλαγθώλ κε ηελ
ζπκκεηνρή
ζρεηηθώλ
ελδηαθεξόκελσλ.

Μπνξώ λα
εληνπίζσ
πξνθιήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε
ηηο αληίζεηεο
αλάγθεο θαη ηα
ζπκθέξνληα ησλ
δηαθόξσλ
ελδηαθεξνκέλσλ.

Μπνξώ λα
δεκηνπξγήζσ
έλαλ "νδηθό
ράξηε" πνπ λα
ηαηξηάδεη κε ηηο
αλάγθεο κε ηηο
ελέξγεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα
ηελ
αληηκεηώπηζή
ηνπο θαη πνπ ζα
κε βνεζά λα
δεκηνπξγήζσ
αμία.

Μπνξώ λα
ζρεδηάζσ έξγα
πνπ ζηνρεύνπλ
ζηελ πξόβιεςε
κειινληηθώλ
αλαγθώλ.

Αλαιύζηε ην
πιαίζην.

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ ηνπο
δηαθνξεηηθνύο ξόινπο
πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη
δεκόζηνη, ηδησηηθνί
θαη ηξίηνη ηνκείο ζηελ
πεξηνρή ή ηε ρώξα
κνπ.

Μπνξώ λα πσ ηε
δηαθνξά κεηαμύ
ησλ πιαηζίσλ
γηα ηε
δεκηνπξγία
αμίαο (γηα
παξάδεηγκα,
θνηλόηεηεο θαη
αλεπίζεκα
δίθηπα,
ππάξρνληεο
νξγαληζκνί,
αγνξά).

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
πξνζσπηθέο,
θνηλσληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο κνπ
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο,
ηόζν ζε ππάξρνληεο
νξγαληζκνύο όζν θαη
κε ηε δεκηνπξγία
λέσλ επηρεηξήζεσλ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηα
όξηα ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
(ή ηεο νκάδαο
κνπ).

Μπνξώ λα
αλαιύζσ κηα
ππάξρνπζα
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
εμεηάδνληάο ηελ
ζην ζύλνιό ηεο θαη
εληνπίδνληαο
επθαηξίεο γηα
πεξαηηέξσ
αλάπηπμή ηεο.

Μπνξώ λα
παξαθνινπζήζσ
ηηο ζρεηηθέο
ηάζεηο θαη λα δσ
πώο δεκηνπξγνύλ
απεηιέο θαη λέεο
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο.

Μπνξώ λα
πξνσζήζσ κηα
θνπιηνύξα κέζα
ζηνλ νξγαληζκό κνπ
πνπ είλαη αλνηρηή ζην
λα εληνπίδεη ηα
αδύλακεο αιιαγέο,
νδεγώληαο ζε λέεο
επθαηξίεο γηα ηε
δεκηνπξγία αμίαο.

Μπνξώ λα εθηηκήζσ
ηε ζεκαζία ηεο
αληαιιαγήο πόξσλ κε
άιινπο.

Μπνξώ λα
πεηξακαηηζηώ κε
δηαθνξεηηθνύο
ζπλδπαζκνύο
πόξσλ γηα λα
κεηαηξέςσ ηηο
ηδέεο κνπ ζε
δξάζε.

Μπνξώ λα απνθηήζσ
θαη λα δηαρεηξηζηώ
ηνπο απαξαίηεηνπο
πόξνπο γηα λα
κεηαηξέςσ ηελ ηδέα
κνπ ζε δξάζε.

Μπνξώ λα
αλαπηύμσ έλα
ζρέδην γηα ηελ
αληηκεηώπηζε
πεξηνξηζκέλσλ
πόξσλ θαηά ηε
δεκηνπξγία ηεο
δξαζηεξηόηεηαο
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ.

Μπνξώ λα
ζπγθεληξώζσ ηνπο
απαξαίηεηνπο
πόξνπο γηα λα
αλαπηύμσ ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ.

Μπνξώ λα
δηαζέζσ αξθεηνύο
πόξνπο ζε θάζε
βήκα ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο κνπ (ή
ηεο νκάδαο κνπ)
θαη γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
(γηα παξάδεηγκα,
ρξόλνο,
νηθνλνκηθά θαη
δεμηόηεηεο,
γλώζεηο θαη
εκπεηξία ηεο
νκάδαο κνπ).

Μπνξώ λα θξίλσ
ηνπο βαζηθνύο
πόξνπο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ
ππνζηήξημε κηαο
θαηλνηόκνπ ηδέαο ή
επθαηξίαο γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο
ππάξρνπζαο
επηρείξεζεο, ηελ
έλαξμε κηαο λέαο
επηρείξεζεο ή ηελ
έλαξμε κηαο
θνηλσληθήο
επηρείξεζεο.

Γηαρείξηζε πόξσλ
Απνθηήζηε θαη
(πιηθώλ θαη κε
δηαρεηξηζηείηε ηνπο
πιηθώλ).
πιηθνύο, κε πιηθνύο
θαη ςεθηαθνύο πόξνπο
πνπ απαηηνύληαη γηα
λα κεηαηξέςεηε ηηο
ηδέεο ζε δξάζε.
Αμηνπνηήζηε ζην
έπαθξν ηνπο
πεξηνξηζκέλνπο
πόξνπο. Απνθηήζηε
θαη δηαρεηξηζηείηε ηηο
ηθαλόηεηεο πνπ
απαηηνύληαη ζε

Μπνξώ λα πσ
ηε δηαθνξά
κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ
πεξηνρώλ όπνπ
κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί
αμία (γηα
παξάδεηγκα,
ζην ζπίηη, ζηελ
Κνηλόηεηα, ζην
πεξηβάιινλ ή
ζηελ νηθνλνκία
ή ηελ
θνηλσλία).
Αλαγλσξίδσ
όηη νη πόξνη δελ
είλαη
απεξηόξηζηνη.
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νπνηνδήπνηε ζηάδην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηερληθώλ,
λνκηθώλ, θνξνινγηθώλ
θαη ςεθηαθώλ
ηθαλνηήησλ (γηα
παξάδεηγκα κέζσ
θαηάιιεισλ
ζπλεξγαζηώλ,
δηθηύσζεο, εμσηεξηθήο
αλάζεζεο θαη
πξνκήζεηαο πιήζνπο).

Ιθαλόηεηα
εληνπηζκνύ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ

Υξεζηκνπνηώληαο
ηε θαληαζία, ηε
γλώζε θαη ηελ
εκπεηξία γηα ηνλ
εληνπηζκό
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ.

Υξεζηκνπνηήζηε
ηνπο πόξνπο
ππεύζπλα.

Δθηηκώ ηα
ππάξρνληά κνπ
θαη ηα
ρξεζηκνπνηώ
ππεύζπλα.

Μπνξώ λα πεξηγξάςσ
πώο νη πόξνη δηαξθνύλ
πεξηζζόηεξν κέζσ
επαλαρξεζηκνπνίεζεο,
επηζθεπήο θαη
Αλαθύθισζεο.

Μπνξώ λα
ζπδεηήζσ ηηο
αξρέο ηεο
θπθιηθήο
νηθνλνκίαο θαη
ηεο
απνδνηηθόηεηαο
ησλ πόξσλ.

Υξεζηκνπνηώ εθ
λένπ ηηο πεγέο κε
ππεπζπλόηεηα θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα
(γηα παξάδεηγκα,
ελέξγεηα, πιηθά ζηελ
αιπζίδα εθνδηαζκνύ
ή ζηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο, δεκόζηνη
ρώξνη).

Λακβάλσ ππόςε
ην κε πιηθό θόζηνο
ρξήζεο πόξσλ
θαηά ηε ιήςε
απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ.

Μπνξώ λα επηιέμσ
θαη λα εθαξκόζσ
απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο πόξσλ
(γηα παξάδεηγκα,
αλάιπζε θύθινπ
δσήο, ζηεξεά
απόβιεηα).

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
επθαηξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ
απνηειεζκαηηθά
ηνπο πόξνπο θαη ε
θπθιηθή
νηθνλνκία θέξλεη
ζηνλ νξγαληζκό
κνπ.

Μπνξώ λα ζρεδηάζσ
θαη λα εθαξκόζσ
θαηλνηόκνπο ηξόπνπο
γηα λα κεηώζσ ηνλ
ζπλνιηθό αληίθηππν
ηεο δξαζηεξηόηεηαο
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ ζην πεξηβάιινλ,
ηελ θνηλόηεηα θαη
ηελ θνηλσλία θαη λα
κεηξήζσ ηε
βειηίσζε.

Αμηνπνηήζηε ζην
έπαθξν ην ρξόλν
ζαο

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
δηαθνξεηηθέο
ρξήζεηο γηα ην
ρξόλν κνπ (γηα
παξάδεηγκα,
κειέηε,
παηρλίδη,
αλάπαπζε).

Δθηηκώ ην ρξόλν κνπ
σο ζπάλην πόξν.

Μπνξώ λα
ζπδεηήζσ ηελ
αλάγθε γηα
επέλδπζε
ρξόλνπ ζε
δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
αμίαο.

Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ ην
ρξόλν κνπ
απνηειεζκαηηθά γηα
λα επηηύρσ ηνπο
ζηόρνπο κνπ.

Μπνξώ λα
δηαρεηξηζηώ ην
ρξόλν κνπ
απνηειεζκαηηθά,
ρξεζηκνπνηώληαο
ηερληθέο θαη
εξγαιεία πνπ κε
βνεζνύλ λα γίλσ
(ή ηελ νκάδα κνπ)
παξαγσγηθόο.

Μπνξώ λα
βνεζήζσ άιινπο
λα δηαρεηξηζηνύλ
ην ρξόλν ηνπο
απνηειεζκαηηθά.

Μπνξώ λα
εθαξκόζσ
απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο
ρξόλνπ.

Μπνξώ λα αλαπηύμσ
απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο ρξόλνπ
πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ.

Λάβεηε
ππνζηήξημε

Μπνξώ λα
αλαδεηήζσ
βνήζεηα όηαλ
δπζθνιεύνκαη
λα επηηύρσ
απηό πνπ
απνθάζηζα λα
θάλσ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ πεγέο
βνήζεηαο γηα ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο (γηα
παξάδεηγκα,
θαζεγεηέο,
ζπλεξγάηεο,
κέληνξεο).

Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ ηηο
έλλνηεο ηνπ
θαηακεξηζκνύ
ηεο εξγαζίαο θαη
ηεο εμεηδίθεπζεο
ζηελ εξγαζία.

Μπνξώ λα βξσ θαη
λα απαξηζκήζσ
δεκόζηεο θαη
ηδησηηθέο ππεξεζίεο
γηα λα ππνζηεξίμσ ηε
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ (γηα παξάδεηγκα,
εθθνιαπηήξην,
θνηλσληθνί
ύκβνπινη
Δπηρεηξήζεσλ,
Ιδηώηεο επελδπηέο
startup (startup
angels), Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην).

Μπνξώ λα βξσ
ςεθηαθέο ιύζεηο
(γηα παξάδεηγκα,
δσξεάλ, επί
πιεξσκή ή αλνηρηό
θώδηθα) πνπ
κπνξνύλ λα κε
βνεζήζνπλ λα
δηαρεηξηζηώ
απνηειεζκαηηθά ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο αμίαο.

Μπνξώ λα βξσ
ππνζηήξημε γηα λα
κε βνεζήζνπλ λα
επσθειεζώ από
κηα επθαηξία
δεκηνπξγίαο αμίαο
(γηα παξάδεηγκα,
ππεξεζίεο
ζπκβνύισλ,
ππνζηήξημε από
ζπλεξγάηεο ή
κέληνξα).

Μπνξώ λα
κεηαβηβάζσ
απνηειεζκαηηθά
θαζήθνληα εληόο
θαη εθηόο ηνπ
νξγαληζκνύ κνπ
γηα λα
αμηνπνηήζσ ζην
έπαθξν ηελ αμία
(γηα παξάδεηγκα,
εμσηεξηθή
αλάζεζε,
ζπλεξγαζία,
εμαγνξέο, πιήζνο
πεγώλ).

Μπνξώ λα αλαπηύμσ
έλα δίθηπν επέιηθησλ
θαη
αληαπνθξηλόκελσλ
παξνρώλ εθηόο ηνπ
νξγαληζκνύ πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ
δξαζηεξηόηεηα
δεκηνπξγίαο αμίαο
κνπ

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
δηαθνξεηηθά
ζπζηαηηθά ηνπ
θνηλσληθνύ
πινύηνπ:
θνηλσληθή
αμία θαη
θνηλσληθό
θόζηνο.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
δηαθνξεηηθά επίπεδα
θνηλσληθήο αμίαο θαη
θνηλσληθνύ θόζηνπο.

Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ ηηο
ζρέζεηο θαη ηηο
δηαζπλδέζεηο
κεηαμύ
θνηλσληθήο
αμίαο θαη
θόζηνπο.

Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ
δηαθνξεηηθά
ζπζηαηηθά θαη
ζπλδπαζκνύο
θνηλσληθήο αμίαο
θαη θόζηνπο ζην
έξγν κνπ γηα λα
εληνπίζσ εθείλα
πνπ βειηηζηνπνηνύλ
κηα ιύζε.

Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ ηηο
θνηλσληθέο αμίεο
θαη ην θόζηνο ζε
έλα ζύζηεκα πνπ
πεξηιακβάλεη ηνλ
νηθνλνκηθό
πινύην γηα λα
εληνπίζσ ηηο
θαιύηεξεο ιύζεηο.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
θνηλσληθέο αμίεο
θαη ην θόζηνο πνπ
επεξεάδνπλ
πεξηζζόηεξν ηνπο
δηάθνξνπο
ελδηαθεξόκελνπο.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
απνηειεζκαηηθά
ηα ζπζηαηηθά
ζηνηρεία θαη
ηνπο
ζπλδπαζκνύο
θνηλσληθήο
αμίαο θαη
θόζηνπο πνπ
βειηηζηνπνηνύλ
ηνλ θνηλσληθό
πινύην κηαο
ιύζεο ζε έλα
ζύζηεκα

Μπνξώ εύθνια λα
ζρεδηάζσ ιύζεηο
πνπ βειηηζηνπνηνύλ
ηνλ ζπλνιηθό
πινύην (θνηλσληθό
θαη νηθνλνκηθό) ζε
έλα ζύζηεκα
ελδηαθεξνκέλσλ.

Καηαλνήζηε ηνλ
Δληνπηζκόο θαη
θνηλσληθό πινύην.
αλάιπζε θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ζε
δηάθνξα πιαίζηα.
Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ
θνηλσληθό πινύην σο
κέηξν γηα λα
αλαιύζεηε θαη λα
ζπδεηήζεηε θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Καηαλόεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζην νπνίν
ππάξρνπλ θνηλσληθά
πξνβιήκαηα,
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ελδηαθεξνκέλσλ.

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ
έλαξμε δηαδηθαζηώλ
πνπ απνζθνπνύλ ζηε
κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ.

Πξνζδηνξίζηε θαη
Πνιηηηζηηθή
επαηζζεηνπνίεζε δηαρεηξηζηείηε ηηο
πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο

Αμηνπνηήζηε ηε
ζπκθξαδόκελε
γλώζε.

Μπνξώ λα
εληνπίζσ
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα
ζην πιαίζην
κνπ.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηηο
θύξηεο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ηνπ
πιαηζίνπ κνπ.

Αλαιύζηε ην
ζύζηεκα

Μπνξώ λα
εληνπίζσ
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα
πνπ ππάξρνπλ
ζε έλα
ζύζηεκα.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
αιιαγέο πνπ ζα
κείσλαλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
παξαδείγκαηα
μερσξηζηώλ
πνιηηηζηηθώλ
δηαζηάζεσλ ζε
άιινπο
πνιηηηζκνύο.

Μπνξώ λα νξίζσ
ζπγθεθξηκέλεο
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ
θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα.

Αλαιύζηε ηνλ
Πξνζδηνξηζκόο θαη
αλάιπζε πνιηηηζηηθώλ πνιηηηζκό
δηαζηάζεσλ ζε
ζρεηηθό πιαίζην. Γείηε
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο
πηπρέο ησλ πνιηηηζκώλ
θαη ηηο δηαθνξέο πνπ
αλέρνληαη.
Γηαρεηξηζηείηε ηηο

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πιαηζίνπ
κνπ θαη λα
εληνπίζσ
παξόκνηα
πιαίζηα κε
παξόκνηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Μπνξώ λα
ζθεθηώ
γλσζηέο
πξνζεγγίζεηο
πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κεηώζνπλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα
ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ κέηξα
γηα ηε δεκηνπξγία
αμίαο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα
κεηώζνπλ ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηνπ
πιαηζίνπ κνπ, κε
βάζε ηα κέηξα
άιισλ πιαηζίσλ.
Μπνξώ λα
θαληαζηώ λένπο θαη
θαηλνηόκνπο
ηξόπνπο κείσζεο
ησλ θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ελόο
ζπζηήκαηνο.

Μπνξώ λα
αλαπηύμσ κέηξα
γηα ηε κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη
ζε άιια πιαίζηα
γηα λα ηαηξηάδνπλ
ζην δηθό κνπ
πιαίζην.

Μπνξώ λα
δεκηνπξγήζσ
κνληέια
ραξαθηεξηζηηθώλ
κέηξσλ κε βάζε
ην πώο απηά
ηαηξηάδνπλ ζην
πιαίζην κνπ.

Μπνξώ λα
ζπγθξίλσ ηα
δηαθνξεηηθά
πιαίζηα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ κέηξσλ θαη
λα επεμεγήζσ
πώο απηά
ηαηξηάδνπλ
κεηαμύ ηνπο.

Μπνξώ λα
εληνπίζσ γξήγνξα
ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ πιαηζίσλ θαη
λα πξνζαξκόζσ ηελ
πξνζαξκνγή ησλ
κέηξσλ ζην πιαίζην
γηα ηελ επίιπζε
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ.

Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ ηελ
αμηνπηζηία αλ
δηαθνξεηηθέο
ιύζεηο ηαηξηάδνπλ
ζην ζύζηεκα.

Μπνξώ λα
δεκηνπξγήζσ
ιύζεηο πνπ
ζπλδπάδνπλ λέεο
θαη ππάξρνπζεο
πξνζεγγίζεηο γηα
ηε κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ζε
έλα ζύζηεκα.

Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ
δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο
"ηαηξηάδνπλ ζε
έλα ζύζηεκα
πνπ βαζίδεηαη
ζηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα θαη
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
ζπζηεκάησλ".
Μπνξώ λα
Μπνξώ λα
ζθεθηώ ιύζεηο ζε αλαιύζσ
θνηλσληθά
απνηειεζκαηηθά
πξνβιήκαηα
ηηο πνιηηηζηηθέο
ιακβάλνληαο
δηαζηάζεηο θαη
ππόςε
λα δσ ηηο
δηαθνξεηηθέο
απνρξώζεηο
πνιηηηζηηθέο
κέζα ζε έλαλ
δηαζηάζεηο.
πνιηηηζκό.

Μπνξώ λα
δεκηνπξγήζσ
απνηειεζκαηηθά κηα
πηζαλή ιύζε γηα ηε
κείσζε ησλ
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ ζε
έλα ζύζηεκα πνπ
βαζίδεηαη ζε
ππάξρνπζεο θαη
λέεο πξνζεγγίζεηο.

Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ
κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο
θνηλσληθέο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο ζε
έλα δεδνκέλν
πιαίζην.

Μπνξώ λα
δηαρεηξηζηώ
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ
κπνξεί λα
πξνσζήζνπλ ή λα
εκπνδίζνπλ ηελ
θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα
ζε έλα δεδνκέλν
πιαίζην.

Μπνξώ λα βξσ
επθαηξίεο γηα
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
θνηλσληθήο αμίαο
βαζηζκέλεο ζε
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο.

Μπνξώ λα
αμηνινγήζσ πώο νη
αιιαγέο ζε κηα
δεδνκέλε θνηλσλία
κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηηο
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο θαη ηηο
επθαηξίεο γηα
θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα.

ISSA project - Internationalization for Social and Innovative Start Up's and Entrepreneurs
δηαθνξέο
επηθνηλσλώληαο
απνηειεζκαηηθά θαη
δείηε επθαηξίεο όηαλ
έρεηε κηα “πξννπηηθή
ανπηζάηληεξ”.

Γηαθνξέο πνπ
αλέρνληαη

Μπνξώ λα
πξνζδηνξίζσ
δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο
ζηελ επίιπζε
θνηλσληθώλ
αλαγθώλ ζηε
δηθή κνπ θαη
ζε άιινπο
πνιηηηζκνύο.

Μπνξώ λα
παξαηεξήζσ ρσξίο
λα θξίλσ ,πξαθηηθέο
πνπ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαη κε
επθαηξίεο
δεκηνπξγίαο
θνηλσληθήο αμίαο.

Γηαρεηξηζηείηε ηηο
δηαθνξέο

Μπνξώ λα
εληνπίζσ
πηζαλά
εκπόδηα ζηελ
επηθνηλσλία
κε αλζξώπνπο
από άιιν
πνιηηηζκό.

Μπνξώ λα εληνπίζσ
ζπγθεθξηκέλα
εκπόδηα
επηθνηλσλίαο κε
βάζε νξηζκέλεο
πνιηηηζηηθέο
δηαζηάζεηο.

Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο
πηπρέο ηνπ
ηξόπνπ κε ηνλ
νπνίν
επηιύνληαη ηα
θνηλσληθά
πξνβιήκαηα
ζηε δηθή κνπ
θαη ζε άιινπο
πνιηηηζκνύο.
Μπνξώ λα
πεξηγξάςσ
ηερληθέο
επηθνηλσλίαο
πνπ
δηεπθνιύλνπλ
ηε ζπλεξγαζία
παξά ηηο
πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο.

Μπνξώ λα εμεγήζσ
θαη λα αμηνπνηήζσ
ηνπο ιόγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο
ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα
ηελ επίιπζε
θνηλσληθώλ
πξνβιεκάησλ.

Μπνξώ λα
δηαθσλήζσ κε
άιιεο
πνιηηηζηηθέο
πξαθηηθέο ρσξίο
λα θξίλσ θαη λα
κάζσ από ηηο
πξαθηηθέο ηνπο.

Μπνξώ λα δσ
δηαθνξέο ζην δηθό
κνπ θαη ζε
άιινπο
πνιηηηζκνύο.

Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ ηηο
γλώζεηο κνπ γηα κηα
δεδνκέλε
θνπιηνύξα γηα λα
επηθνηλσλήζσ
απνηειεζκαηηθά θαη
λα δηεπθνιύλσ ηε
ζπλεξγαζία γηα ηελ
επίιπζε
θνηλσληθώλ
αλαγθώλ.

Μπνξώ λα
εληνπίζσ θαη λα
πξνβιεκαηηζηώ
ζρεηηθά κε ηηο
επθαηξίεο θαη ηα
εκπόδηα από ηελ
θαηνρή κηαο
"ανπηζάηληεξ"
πξννπηηθήο, όηαλ
εξγάδνκαη κε ηελ
αμία-δεκηνπξγία
κνπ.

Μπνξώ λα
επηθνηλσλήζσ κε
ζεβαζκό γηα ηηο
ηδέεο κνπ θαη λα
εκπιέμσ ηνπο
ηνπηθνύο
ελδηαθεξόκελνπο.

Μπνξώ λα
ζπλεηδεηνπνηήζσ
πιήξσο θαη λα
επηθνηλσλήζσ κε
ζεβαζκό κε
αλζξώπνπο από
άιιν πνιηηηζκό.

Μπνξώ λα
αλαγλσξίζσ
επθαηξίεο γηα
δξαζηεξηόηεηεο
δεκηνπξγίαο
αμίαο ζε άιινπο
πνιηηηζκνύο ζε
ζπλεξγαζία κε
ηνπηθνύο θνξείο.

Μπνξώ λα
ρξεζηκνπνηήζσ ηηο
πνιηηηζκηθέο
δηαθνξέο σο
πιενλέθηεκα γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ
δεκηνπξγίαο αμίαο
ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ηνπηθνύο
θνξείο.

