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Εισαγωγή 
Στον σημερινό γοργά μεταβαλλόμενο κόσμο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έφερε 
νέες προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Καθώς οι τεχνολογικές αλλαγές 
μεταμορφώνουν την καθημερινότητά μας, πρέπει να ασχοληθούμε με την επίδραση 
που έχει η τεχνολογία στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε. Είτε 
πρόκειται απλώς για νέες συνήθειες είτε για μια πλήρη αναμόρφωση του τρόπου 
σκέψης μας, η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά 
μας και τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να 
κάνουμε αυτές τις δουλειές. Στο πρότζεκτ TransIT θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτές 
τις αλλαγές. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργασιακών ικανοτήτων που είναι 
απαραίτητες για τη διαχείριση της μετάβασης στη Βιομηχανία 4.0. Στόχος είναι η 
δημιουργία ενός συνοπτικού πακέτου εργασιακής κατάρτισης προς τα μεσαία 
στελέχη των ΜΜΕ με τεχνικό υπόβαθρο, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη 
διαθεματικών ικανοτήτων, απαραίτητων για τη διαχείριση της μετάβασης στη 
Βιομηχανία 4.0. Καινοτόμος σκέψη και διαχείριση κινήτρων: αυτές είναι οι βασικές 
εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν ως ομπρέλα και περιλαμβάνουν περαιτέρω 
ενότητες/άλλες ικανότητες. Από το εκπαιδευτικό υλικό, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
επιλέξουν "πακέτα" ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στόχος μας είναι να προβάλουμε 
την καινοτομία και την παρότρυνση, ως βασικά στοιχεία της επιτυχίας: 
μεγιστοποίηση της ικανότητας να αναδεικνύεται ο καλύτερος δυνατός εαυτός του 
εργατικού δυναμικού, έμπνευση για καινοτομία και βελτιστοποίηση της χρήσης του 
δυναμικού του ανθρώπινου δυναμικού. Ο παρών οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου TransIT και φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγικός οδηγός για την πιλοτική 
κατάρτιση». Η διεξαγωγή μιας δοκιμής πεδίου ή ενός πιλοτικού προγράμματος, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας-στόχου, 
είναι μια συνήθης πρακτική για τα έργα Erasmus+. Πριν από τη διεξαγωγή μιας 
πιλοτικής λειτουργίας ας δούμε ποιος είναι ο στόχος της Πιλοτικής κατάρτισης: 

 

 

- δοκιμή του πλήρους εκπαιδευτικού κιτ 

- για τη συλλογή ανατροφοδότησης, γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία στην 
κοινοπραξία να διορθώσει το παραγόμενο υλικό, 

- επιλογή χρονοδιαγράμματος: καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία εκπαιδευτικά σετ- 
όλα μαζί ανέρχονται σε 30 ώρες εκπαίδευσης 



- θα πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από διάφορους τομείς και εταιρείες, π.χ. 
εργαζόμενοι, διευθυντές, επικεφαλής ομάδων, εμπειρογνώμονες ανθρώπινου 
δυναμικού, σύμβουλοι εταιρικής ευτυχίας, ψυχολόγοι οργάνωσης.  

Ο παιδαγωγικός οδηγός θα περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία που θα βοηθήσουν 
τον εκπαιδευτή να περάσει την γνώση με αποτελεσματικό τρόπο για την ομάδα-
στόχο. 

 

 

Σχετικά με το TransIT 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός στοχευμένου στην εργασία εκπαιδευτικού πακέτου 
για μεσαία στελέχη με τεχνικό προσανατολισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΜΜΕ . 
Σκοπός του είναι η ανάπτυξη εργασιακών ικανοτήτων, απαραίτητων για την μετάβαση στην 
Βιομηχανία 4.0.  

 ΟΜAΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ 

• Middle management of SMEs who are, or wish to be, responsible for the 
implementation of preparation and transition to Industry 4.0; 

• Employees and teams managed by the above target group; 
• Decision and institutional policy makers, HR experts; 
• Trainers and training institutes who promote and facilitate innovative, 

motivational and adaptive leadership, who work with companies and wish to 
acquire new skills and competences to transfer to them; 

• Consultants, coaches and organizational psychologists who cooperate in the 
development of leadership and management skills, such as 
innovation/motivation competences. 

• Μεσαία στελέχη ΜΜΕ που είναι ή επιθυμούν να είναι υπεύθυνα για την 
προετοιμασία και τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0, 

• Εργαζόμενοι και ομάδες που διευθύνει η παραπάνω ομάδα-στόχος, 
• Υπεύθυνοι χάραξης θεσμικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων, ειδικοί σε θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού, 
• Εκπαιδευτές και ινστιτούτα κατάρτισης που προωθούν και διευκολύνουν την 

καινοτόμο, παρακινητική και προσαρμοστική ηγεσία, οι οποίοι συνεργάζονται με 
επιχειρήσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για να 
τις μεταλαμπαδεύσουν, 

• Σύμβουλοι, εκπαιδευτές και οργανωσιακοί ψυχολόγοι που συνεργάζονται για την 
ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες καινοτομίας 
και παρότρυνσης. 



Αποτελέσματα του έργου 

1. Οι εταίροι του έργου εκπόνησαν μια εγκάρσια ανάλυση δεξιοτήτων για τη 
διαχείριση της μετάβασης στη Βιομηχανία 4.0, συμπεριλαμβανομένου ενός 
Καταλόγου Ικανοτήτων και ενός Πίνακα για την χαρτογράφηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για το ρόλο. 

2. Αναπτύχθηκαν Τριπλά Εκπαιδευτικά Πακέτα, που περιλαμβάνουν 
θεωρητικό/εννοιολογικό Οδηγό, πρακτική Μεθοδολογία και Διαδικτυακή 
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που προσφέρει 3 μορφές εκπαίδευσης για να 
διευκολύνει την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων.  

3. Μια Πιλοτική εκπαίδευση διάρκειας 3 ημερών 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στην οικονομία υψηλής τεχνολογίας που ζούμε, ο 
πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει στο βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η 
στρατηγική ανάπτυξη των εργαζομένων, που αποτελούν το μόνο πραγματικά μοναδικό 
περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού. Ωστόσο, καθώς τέσσερις γενιές είναι ενεργά 
παρούσες στο εργατικό δυναμικό και με τη διάδοση της διαδικτυακής μάθησης ως βασικής 
μεθόδου βελτίωσης των εργαζομένων, η εταιρική κατάρτιση δεν έχει καταφέρει ακόμη να 
συμβαδίσει με τις ανάγκες του πληθυσμού των εργαζομένων του 21ου αιώνα, που ανήκουν σε 
ένα τόσο ευρύ ηλικιακό φάσμα. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε προγράμματα κατάρτισης 
για εργαζόμενους τεσσάρων γενεών με διαφορετικό βαθμό τεχνολογικών δεξιοτήτων και, 
ίσως, με διαφορετικά μαθησιακά στυλ και προτιμήσεις. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν 
προγράμματα σπουδών που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων, πρέπει να κατανοήσουμε τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που προτιμούν 
οι επιμέρους ηλικιακές γενιές. 

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει 3 επιλογές:  

1. Σκέλος ηλεκτρονικής μάθησης 
2. Σκέλος μικρομάθησης  
3. Ατομικό σκέλος 

 

Διαδρομές μάθησης 

Στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
των εκπαιδευομένων, ώστε να προετοιμαστούν για την μετάβαση στην Βιομηχανία 4.ο 

  



Κύρια Χαρακτηριστικά Διαδρομής Μάθησης:  

1. Οι χάρτες διαδρομών είναι ευέλικτοι, διότι κάθε εργαζόμενος που επιδιώκει την 
επαγγελματική του ανάπτυξη μπορεί να επιλέξει τη δική του πορεία. 

2. Είναι διεπιστημονικοί, επειδή οι δουλειές μας είναι διεπιστημονικές και οι άνθρωποι 
πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύουν ικανότητες σε περισσότερους από έναν 
τομείς. 

3. Είναι ολιστικές και ολοκληρωμένες- ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο στην ολοκλήρωση μιας διαδρομής αντί σε μια επιμέρους 
ενότητα. 

4. Τέλος, έχουν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και είναι εξατομικευμένες, ώστε να 
οδηγούν τον εκπαιδευόμενο από το επίπεδο του αρχάριου στο επίπεδο του ειδικού. 

 
Μικρομάθηση  

Αυτή η διαδρομή προσφέρει μια σειρά σύντομων βίντεο animation, που βοηθούν στη 
μετάδοση των γνώσεων του εκπαιδευτικού υλικού TransIT. Τα βίντεο είναι σύντομα, (1-2 
λεπτά) κατανοητά και παρουσιάζουν την ουσία κάθε κεφαλαίου.  

Ηλεκτρονική μάθηση 

Αυτή η διαδρομή ακολουθεί μια σπονδυλωτή προσέγγιση, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι 
επιλέγουν από τις τρεις κύριες θεματικές ενότητες (Καινοτομική σκέψη, Κίνητρα, Τεχνική 
συνεργασία) και ανακαλύπτουν το περιεχόμενό τους μέσα από μια σειρά μαθημάτων. Το 
μονοπάτι συνοδεύεται επίσης από ένα σύνολο εργαλείων αυτοαξιολόγησης, ώστε να 
παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η απαραίτητη ανατροφοδότηση κατά την ολοκλήρωση 
της ενότητας.  

Ατομική μάθηση 

Για όσους προτιμούν να έχουν πλήρη έλεγχο επί της μαθησιακής διαδικασίας, η ατομική 
διαδρομή παραδίδει ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό της TransIT στην επιμέλειά τους, 
χωρίς πολλή καθοδήγηση. Αυτή η διαδρομή δίνει πρόσβαση στο σύνολο των τριών κύριων 
κεφαλαίων, στα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και στο υποστηρικτικό υλικό, προσφέροντας μια 
ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία. 

  



Επιλογές προγράμματος σπουδών για την πιλοτική εκπαίδευση 
Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει μια αναλυτική δομή της κατάρτισης, επισημαίνοντας τη 
διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, τα απαιτούμενα 
εργαλεία κ.λπ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο σε 3 μέρη: μια εισαγωγική ενότητα, άλλες 
ενότητες που αντιστοιχούν στις ικανότητες και την ανάπτυξη γνώσεων στον εν λόγω τομέα 
και μια τελική ενότητα με πρακτικές ασκήσεις, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.  

Η κοινοπραξία TransIT χρησιμοποίησε τη δυνατότητα εντός του προγράμματος για να 
συζητήσει πώς μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα σπουδών ή η μαθησιακή διαδικασία ακόμη 
πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη ώστε να βοηθήσει στην προσέλκυση και τη διατήρηση των 
μαθητευόντων.  

Η κοινοπραξία πρότεινε 5 επιλογές για το πρόγραμμα σπουδών. Το πιλοτικό πρόγραμμα είχε 
αρχικά προγραμματιστεί ως δια ζώσης δραστηριότητα , ωστόσο λόγω της πανδημίας 
COVID, αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε το αρχικό μας σχέδιο στις νέες συνθήκες. Η 
κατάσταση είναι ρευστή και διαφέρει πολύ μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο έργο 
TransIT. Οι επιλογές αυτές του προγράμματος σπουδών προσπαθούν να καλύψουν όλες τις 
καλύτερες επιλογές για την πραγματοποίηση της πιλοτικής κατάρτισης. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NO 1 

1. Για να σπάσει ο πάγος: στόχος - να κατανοήσουμε τους συμμετέχοντες και να 
τους κάνουμε να νιώσουν άνετα. 

2. Ιστορίες και βασικοί ομιλητές: στόχος - να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον  
3. Το όφελος: στόχος - να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το βασικό όφελος από 

τη συνεδρία/κατάρτιση. 
4. Εκπαίδευση (Καινοτομία / Κίνητρα / Τεχνική συνεργασία) 
5. Αξιολόγηση!  

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών επαναλαμβάνεται για κάθε θεματική (Καινοτομία / Κίνητρα / 
Τεχνική συνεργασία)! 



Η διαδικασία 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NO 2 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ 
Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση καινοτομίας: (3 
ώρες παρουσίαση + 3 ώρες 
ατομική εργασία) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση κινήτρων: (3 
ώρες παρουσίαση + 3 ώρες 
ατομική εργασία) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση τεχνικής 
συνεργασίας: (3 ώρες 
παρουσίαση + 3 ώρες 
ατομική εργασία) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NO 3 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ 
Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση καινοτομίας: (3 
ώρες παρουσίαση) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση κινήτρων: (3 
ώρες παρουσίαση) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Παρουσίαση τεχνικής 
συνεργασίας: (3 ώρες 
παρουσίαση + 3 ώρες 
ατομική εργασία) 
Μικρομάθηση 
Ηλεκτρονική μάθηση 
Βιβλίο 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 



 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NO 4 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ 
Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
καινοτομίας (3 ώρες) 
 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
παρακίνησης (3 ώρες) 
 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
τεχνικής συνεργασίας (3 
ώρες) 
 
Δραστηριότητες (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NO 5 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ 
Παρουσίαση  
προγράμματος TransIT (1 
ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
καινοτομίας (3 ώρες) 
 
Δραστηριότητες (1 ώρα)  
Πρακτική άσκηση της 
πλατφόρμας (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
κινήτρων 
 
Δραστηριότητες (1 ώρα)  
Πρακτική άσκηση της 
πλατφόρμας (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

Παρουσίαση προγράμματος 
TransIT (1 ώρα) 
 
Καλά παραδείγματα 
τεχνικής συνεργασίας (3 
ώρες) 
 
Δραστηριότητες (1 ώρα)  
Πρακτική άσκηση της 
πλατφόρμας (3 ώρες) 
 
Αξιολόγηση (1 ώρα) 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
1η επιλογή 
1η ημέρα 
 

9:00 – 9:30 Καλωσόρισμα 
Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

 

9:30 – 10:30 Παρουσίαση  προγράμματος TransIT Παρουσίαση   
10:30 – 12:00 1o μέρος της Καινοτομίας 

- - Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την 
Πλατφόρμα 

 



12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2ο μέρος της Καινοτομίας 

- Συζήτηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές που 
παρουσιάστηκαν 

Ομαδική 
δραστηριότητα 

14:30 – 15:00 Περίληψη, ανατροφοδότηση, δοκιμή, αξιολόγηση   
2η ημέρα 
 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 1η  ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Κινήτρων στην Πλατφόρμα 

- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Παρουσίαση 
Ομαδική 
δραστηριότητα 

10:30 – 12:00 1ο  μέρος των Κινήτρων 
- Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την 

Πλατφόρμα 

 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2ο μέρος των Κινήτρων 

- Συζήτηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές που 
παρουσιάστηκαν 

 

14:30 – 15:00 Περίληψη, ανατροφοδότηση, δοκιμή, αξιολόγηση  
3η ημέρα 
 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 2η  ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Κινήτρων στην Πλατφόρμα 

- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Παρουσίαση 
Ομαδική 
δραστηριότητα 

10:30 – 12:00 1ο  μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 
- Παράδειγμα ορθής πρακτικής από την 

Πλατφόρμα 

 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30    2ο  μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 

- Συζήτηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές που 
παρουσιάστηκαν 

 

14:30 – 15:00 Περίληψη, ανατροφοδότηση, δοκιμή, αξιολόγηση  

 

2η επιλογή 
1η ημέρα 

9:00 – 9:30 Καλωσόρισμα 
Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

 

9:30 – 10:30 Δραστηριότητα σπασίματος του πάγου 

 

 



10:30 – 12:00 1ο μέρος της Καινοτομίας 
- Βασικός ομιλητής 

προσκεκλημένος 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2ο μέρος της Καινοτομίας 

- Συζήτηση με τον κεντρικό ομιλητή 
Ομαδική 
δραστηριότητα 

14:30 – 15:00 Οφελος/Συμπέρασμα   
 
2η ημέρα 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 1η ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Κινήτρων στην Πλατφόρμα 

- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Παρουσίαση 
Ομαδική 
δραστηριότητα 

10:30 – 12:00 1ο μέρος των Κινήτρων 
- Βασικός ομιλητής 

 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2ο  μέρος των Κινήτρων 

- Συζήτηση με τον βασικό ομιλητή 
 

14:30 – 15:00 Όφελος/Συμπέρασμα  
 
3η ημέρα 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 2η ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Τεχνικής συνεργασίας στην 

Πλατφόρμα 
- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Παρουσίαση 
Ομαδική 
δραστηριότητα 

10:30 – 12:00 1ο  μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 
- Βασικός ομιλητής 

 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2ο  μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 

- Συζήτηση με τον βασικό ομιλητή 
 

14:30 – 15:00 Περίληψη, ανατροφοδότηση, αξιολόγηση  

 

3η επιλογή 
1η ημέρα 

9:00 – 9:30 Καλωσόρισμα 
Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

 

9:30 – 10:30 Παρουσίαση του προγράμματος TransIT  παρουσίαση 
10:30 – 12:00 1o μέρος της Καινοτομίας 

- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 
- Παραδοσιακή μάθηση 

Πλατφόρμα 



12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2o μέρος της Καινοτομίας 

- Δραστηριότητες  
Παραδείγματα 
στο 
Παράρτημα 

14:30 – 15:00 Οφελος/Συμπέρασμα. Αξιολόγηση  
 
2η ημέρα 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 1η ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Κινήτρων στην Πλατφόρμα 

- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Πλατφόρμα 

10:30 – 12:00 1o μέρος των Κινήτρων 
- Δραστηριότητες 

Παραδείγματα 
στο 
Παράρτημα 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2o μέρος των Κινήτρων 

- Δραστηριότητες 
Παραδείγματα 
στο 
Παράρτημα 

14:30 – 15:00 Αξιολόγηση  
 
3η ημέρα 

9:00 – 9:30 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα από την 2η ημέρα  
9:30 – 10:30 Παρουσίαση του σκέλους Τεχνικής συνεργασίας στην 

Πλατφόρμα 
- Μικρομάθηση 
- Ηλεκτρονική μάθηση 

- - Παραδοσιακή μάθηση 

Πλατφόρμα 

10:30 – 12:00 1o μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 
- Δραστηριότητες 

 

12:00 – 13:00 Διάλειμμα για φαγητό  
13:00 – 14:30 2o μέρος της Τεχνικής συνεργασίας 

- Δραστηριότητες 
 

14:30 – 15:00 Περίληψη, ανατροφοδότηση, αξιολόγηση  

Ασκήσεις 
Η κοινοπραξία TransIT ετοίμασε έναν πλούσιο κατάλογο ασκήσεων προς χρήση στην 
πιλοτική εκπαίδευση. Όλες οι ασκήσεις που παρατίθενται εδώ βρίσκονται στο παράρτημα. 
Κάθε μία από τις ασκήσεις που δημιουργήθηκαν σχετίζεται με το αντίστοιχο θέμα της 
κατάρτισης και κάθε άσκηση χρησιμοποιεί τη δική της μέθοδο αξιολόγησης. Η συνεργασία 
ανέπτυξε ασκήσεις και δημιούργησε προκλήσεις για ομαδικές συζητήσεις, καθώς και 



εκπαιδευτικές προσομοιώσεις βάσει σεναρίων, προκειμένου να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες στην επιμόρφωση να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. 

Παρέχονται οι ακόλουθες ασκήσεις: 

• Online τεστ 
• Τεστ  
• Σταυρόλεξο  
• Εκπαιδευτικές ταινίες  
• ΕΞΙ ΚΑΠΈΛΑ  
• Δημιουργήστε τη δική σας σελίδα προορισμού  
• Ανακαλύψτε ξανά τη Μονόπολη  
• Παιχνίδι ηγεσίας και κινήτρων  
• Νοητικός χάρτης   
• ERRC  
• Εντοπισμός προβλημάτων και ανάπτυξη λύσεων  
• Παιχνίδι ρόλων 
• Προφίλ, συνέντευξη 
• Δημιουργία πύργων 

Στην πλατφόρμα TransIT παρουσιάζονται ιστορίες επιτυχίας και ορθές πρακτικές, 
προκειμένου οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πρακτικά παραδείγματα και να βοηθηθούν στην 
εκμάθηση και κατανόηση. Τα καλά παραδείγματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην 
πιλοτική εκπαίδευση ως βάση για την περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων των 
συμμετεχόντων.  

Αξιολόγηση 
Όπως αναφέραμε στην αρχή, ο κύριος σκοπός της Πιλοτικής εκπαίδευσης είναι η 
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία συλλογής πληροφοριών και η 
χρήση τους για τη βελτίωση της κατάρτισης TransIT που έχει προετοιμαστεί. Η αξιολόγηση 
προσφέρει ανατροφοδότηση που θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε αν η εκπαιδευτική 
διαδικασία TransIT πέτυχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, καθώς και να λάβουμε 
αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές επιμορφώσεις και να τελειοποιήσουμε το υλικό που έχει 
παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Ακολουθεί ο κατάλογος των ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση: 

1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ (Κλίμακα Likert: Συμφωνώ απόλυτα, 
Συμφωνώ, Αναποφάσιστος, Διαφωνώ, Διαφωνώ απόλυτα) 

2. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΝEΠΤΥΓΜΕΝΟ (Κλίμακα Likert: Συμφωνώ απόλυτα- 
Συμφωνώ- Αναποφάσιστος- Διαφωνώ- Διαφωνώ- Διαφωνώ απόλυτα) 



3. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (micro/e-learning/παραδοσιακές) (Κλίμακα 
Likert: Συμφωνώ απόλυτα- Συμφωνώ- Αναποφάσιστος- Διαφωνώ- Διαφωνώ απόλυτα) 

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Κλίμακα Likert: Εξαιρετικό- 
Καλό- Μέτριο- Κακό- Πολύ κακό) 

5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Κλίμακα Likert: Άριστα; Καλά; Μέτρια; Κακή; Πολύ κακή) 

6. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Κλίμακα Likert: Άριστη- Καλή- Μέτρια- Κακή- Πολύ 
κακή) 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (Κλίμακα Likert: Άριστη; Καλή; Μέτρια; 
Κακή; Πολύ κακή) 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / ΣΤΑΣΗ (Κλίμακα Likert: Άριστη- Καλή- Μέτρια- Κακή- Πολύ 
κακή) 

9. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ (Κλίμακα Likert: Άριστος- Καλός- Μέτριος- Φτωχός- Πολύ 
φτωχός) 

 

Ανατρέξτε στο παράρτημα τον σύνδεσμο προς τη φόρμα Google! 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
Ποσοτικοί: 

1. 3ήμερη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για τους εργαζόμενους της εταιρείας, με 
στοιχεία παιχνιδοποίησης (διαχείριση κινήτρων), ασκήσεις προσομοίωσης 
κατάστασης κ.λπ. 

2. 1 πρόγραμμα σπουδών 
3. 10 -15 συμμετέχοντες 

-  

Ποιοτικοί: 

- Ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από τη νέα μεθοδολογία, που υπολογίζεται μέσω 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 

Σύσταση για την Πιλοτική εφαρμογή 
1. Πρώτον, προσδιορίστε συμμετέχοντες με ποικίλα χαρακτηριστικά, από τον 

κατάλογο της ομάδας-στόχου που προορίζεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
TransIT.  



2. Εξοικειωθείτε με τα κριτήρια αξιολόγησης. 
3. Σχεδιάστε την πιλοτική σας δοκιμή. 
4. Επιλέξτε και προετοιμάστε το απαραίτητο υλικό. 
5. Προγραμματίστε εκ των προτέρων. 
6. Συζητήστε/αλληλεπιδράστε με την ομάδα-στόχο. 

 

Σχέδιο εφαρμογής της πιλοτικής εκπαίδευσης 

Για την διεξαγωγή της πιλοτικής εκπαίδευσης, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω 
προτεινόμενα βήματα.  

Πρώτον, πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι σας, σε ποιους θα απευθυνθείτε. 
Καθώς αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα TransIT, πρέπει να επικεντρωθείτε στην ομάδα-
στόχο που περιγράφεται στη σελίδα 4. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 
οργανισμών στην κοινοπραξία Transit, σκεφτείτε πώς θα προσεγγίσετε την προβλεπόμενη 
ομάδα-στόχο μέσω των καναλιών του οργανισμού σας.  

Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσετε το πρόγραμμά σας. Πώς θα μάθουν οι μαθητές σας; Ποια 
εργαλεία, δραστηριότητες, βασικούς ομιλητές, παιχνίδια θα χρησιμοποιήσετε για να χτίσετε 
ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ημερών; Σε αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε 
να βρείτε διάφορες προτάσεις, ωστόσο, πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα 
σπουδών που θα είναι προσαρμοσμένο στους μαθητές σας. 

Το τρίτο βήμα είναι ο σχεδιασμός. Πώς θα παρουσιάσετε το περιεχόμενο του "Kit training" 
που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία του προγράμματος Transit.  

Το τέταρτο βήμα είναι η δοκιμή, η αξιολόγηση παρουσιάζεται επίσης στο παρόν εγχειρίδιο, 
ωστόσο, παρακαλούμε να μεταφράσετε το ερωτηματολόγιο στη δική σας γλώσσα. Αυτό είναι 
ένα πολύ σημαντικό βήμα, καθώς οφείλουμε να ελέγξουμε όχι μόνο την πιλοτική εφαρμογή, 
αλλά και την ποιότητα του υλικού που παράγεται κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως 
άλλωστε αναφέρεται και στην αρχή του παρόντος Εγχειριδίου. 

Το πέμπτο βήμα είναι η συλλογή όλων των εντυπώσεων. Πρέπει να συλλέξετε τα ποσοτικά 
δεδομένα με το ερωτηματολόγιο που σας παρέχουμε,  εξίσου απαραίτητη είναι όμωςκαι η 
συλλογή ποιοτικών δεδομένων, καθώς κατά την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής 
διαμορφώνονται απόψεις και διεξάγονται συζητήσεις. 

Είναι επίσης σημαντικό να έχετε κατά νου ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να αποφασίσει με 
ποιον τρόπο θα εφαρμόσει αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
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Χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης του πιλότου 

 



18 
 

ΦΑΣΗ 1 - Μάρτιος 2022 

ΦΑΣΗ 2 - Μάρτιος/Απρίλιος 2022 

ΦΑΣΗ 3 - Απρίλιος/Μάιος 2022 

ΦΑΣΗ 4 - Απρίλιος/Μάιος 2022 

ΦΑΣΗ 5 - Μάιος 2022 

Σχεδιασμός της πιλοτικής εκπαίδευσης από το NUI Galway 
 

Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

1.1 Εισαγωγή 

Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα TransIT απευθύνεται σε διαχειριστές έργων και 
επιχειρηματίες που επιθυμούν τη μετάβαση των ιδρυμάτων τους στο πρότυπο Βιομηχανία 
4.0. Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στις απαιτήσεις του 
επιπέδου πλαισίου της Βιομηχανίας 4.0, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί από τους 
συμμετέχοντες με δική τους πρωτοβουλία ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον σκοπό τους. Η 
πιλοτική κατάρτιση είναι ένα πρόγραμμα 3 ημερών (8 ώρες ανά ημέρα) που εισάγει τους 
συμμετέχοντες στο πρότυπο Βιομηχανία 4.0, τα πλεονεκτήματά του και τις μεθοδολογίες 
που μπορούν να υιοθετήσουν, ώστε να διευκολυνθεί με ομαλότερο τρόπο η μετάβαση από 
το υφιστάμενο λειτουργικό βιομηχανικό τους πρότυπο στη Βιομηχανία 4.0. 

1.2 Δομή του προγράμματος 

Το πιλοτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις κύριες ενότητες: 

Ημέρα 1: Η πρώτη ημέρα επικεντρώνεται στη γενική ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια 
διαδραστικού ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα. Η 1η ημέρα χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες 

α) Εισαγωγική συνεδρία: Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση του πρόγραμματος 
TransIT, εστιάζοντας στις διάφορες πτυχές του προγράμματος εργασίας και στα βασικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό. Η συνεδρία λειτουργεί επίσης ως αρχική επαφή 
με την εργαλειοθήκη TransIT καθώς και με τα βασικά διδάγματα που συνέλεξε η ομάδα κατά 
τη διάρκεια του έργου. 

Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 

1.1 Εισαγωγή 



Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα TransIT απευθύνεται σε διαχειριστές έργων και 
επιχειρηματίες που επιθυμούν τη μετάβαση των ιδρυμάτων τους στο πρότυπο Βιομηχανία 
4.0. Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στις απαιτήσεις του 
επιπέδου πλαισίου της Βιομηχανίας 4.0, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί από τους 
συμμετέχοντες με δική τους πρωτοβουλία ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον σκοπό τους. Η 
πιλοτική κατάρτιση είναι ένα πρόγραμμα 3 ημερών (8 ώρες ανά ημέρα) που εισάγει τους 
συμμετέχοντες στο πρότυπο Βιομηχανία 4.0, τα πλεονεκτήματά του και τις μεθοδολογίες 
που μπορούν να υιοθετήσουν, ώστε να διευκολυνθεί με ομαλότερο τρόπο η μετάβαση από 
το υφιστάμενο λειτουργικό βιομηχανικό τους πρότυπο στη Βιομηχανία 4.0. 

1.2 Δομή του προγράμματος 

Το πιλοτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις κύριες ενότητες: 

Ημέρα 1: Η πρώτη ημέρα επικεντρώνεται στη γενική ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια 
διαδραστικού ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα. Η 1η ημέρα χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες 

α) Εισαγωγική συνεδρία: Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση του πρόγραμματος 
TransIT, εστιάζοντας στις διάφορες πτυχές του προγράμματος εργασίας και στα βασικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό. Η συνεδρία λειτουργεί επίσης ως αρχική επαφή 
με την εργαλειοθήκη TransIT καθώς και με τα βασικά διδάγματα που συνέλεξε η ομάδα κατά 
τη διάρκεια του έργου. 

Ημέρα 2: Η δεύτερη ημέρα επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των συμμετεχόντων και στα 
εργαστήρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

a) Κατανόηση του πλήθους: Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες 
αλληλεπιδρούν με την ομάδα κατάρτισης για να επικοινωνήσουν τις προσδοκίες τους 
από τη συνεδρία. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία μεταξύ της 
ομάδας κατάρτισης και των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα μεγιστοποιείται το 
αποτέλεσμα του προγράμματος. Η συνεδρία επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτές να 
επιλέξουν τα καλύτερα εργαλεία άσκησης για το εργαστήριο 

b) Πρακτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις (μέρος 1):  Από τις πληροφορίες που ελήφθησαν 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίας, μπορούν να ληφθούν για εκπαίδευση 
οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές ασκήσεις από τον προσχεδιασμένο κατάλογο. Οι 
ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν είτε υποθετικά είτε πραγματικά σενάρια 
περιπτώσεων των συμμετεχόντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η ομάδα κατάρτισης 
μπορεί να διατηρήσει ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων από το εργαστήριο με την 
άδεια των συμμετεχόντων για χρήση σε πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις. Η συνεδρία 
εκτείνεται σε πρωινό και απογευματινό διάστημα και χωρίζεται σε δύο τμήματα για 
να ευθυγραμμιστεί με την εργαλειοθήκη, και κάθε τμήμα έχει σχεδιαστεί για μέγιστη 
διάρκεια 3 ωρών. 



i. Διαχείριση καινοτομίας: Αυτό το υπομέρος περιλαμβάνει κατάρτιση με βάση 
τις βέλτιστες πρακτικές και εργαστήριο με βάση διάφορα εργαλεία για τη 
διαχείριση της καινοτομίας 

ii. Διαχείριση κινήτρων: Η συνεδρία επικεντρώνεται κυρίως στις βέλτιστες 
πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαχείριση των κινήτρων 
και περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια για να καταστεί δυνατή η διαχείριση των 
κινήτρων και η αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλο το ίδρυμα. 

Ημέρα 3: Η τελευταία ημέρα επικεντρώνεται στα τεχνικά εργαλεία, τις δεξιότητες και τη 
συνεργασία που απαιτούνται για τη μετάβαση στη βιομηχανία 4.0. 

a) Πρακτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις (μέρος 2 - Τεχνική συνεργασία): Το εργαστήριο 
αποτελεί συνέχεια της 2ης ημέρας και στοχεύει στη σύνδεση τόσο της καινοτομίας 
όσο και της διαχείρισης κινήτρων με τεχνικά εργαλεία και στην ενσωμάτωση μιας 
δομής συνεργασίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μετάβασης. 
Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο να διαρκεί 3 ώρες. 

b) Κλείσιμο της κατάρτισης και διαχείριση της ανατροφοδότησης: Το δεύτερο μισό της 
ημέρας έχει σχεδιαστεί για να είναι μια άτυπη και διαδραστική συνεδρία, όπου οι 
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα με όλους τους 
εκπαιδευτές. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας μπορεί να αξιοποιηθεί μια 
δομημένη μέθοδος συλλογής ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της εργαλειοθήκης 
TransIT, ενώ συλλέγονται επίσης υποστηρικτικές μαρτυρίες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την πολλαπλασιαστική εκδήλωση. 

1.3 Συνολική διάρκεια του προγράμματος 

Το πιλοτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για συνολική διάρκεια 3 ημερών με 8 ώρες ανά 
ημέρα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου διαλείμματος. Ο χρόνος διεξαγωγής της 
εκδήλωσης ανά ημέρα θα είναι 6 ώρες και 30 λεπτά, 1 ώρα μεσημεριανό διάλειμμα και δύο 
διαλείμματα καφέ διάρκειας 15 λεπτών. 

1.4 Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος 

a) Βίντεο του πιλοτικού προγράμματος 
b) Κατάλογος των συμμετεχόντων με υπογραφές, εάν είναι δυνατόν 
c) Ομαδικές φωτογραφίες της συνόδου 
d) Ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων, εάν υπάρχουν, που παρουσιάστηκαν από τους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 
e) Μαρτυρίες 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος παραρτημάτων 
  



Παράρτημα 1: Ασκήσεις*  
1. Movie education  
2. SIX HATS  
3. Create your own landing page  
4. Reinvent Monopoly  
5. Mind map  
6. Leadership and motivation game  
7. Six Thinking Hats  
8. Value identify  
9. Problem solution  
10. “What if you are an influencer too?”  
11. “Connecting people with mind-maps”  
12. Crossword puzzle 
13. Online quiz 
14. Generation Towers 
15. Motivation of innovators 

  



Exercise number: 1 
 

Activity description: Movie education 

 

Aim:  

- Connect knowledge and ideas explicitly to “real world” examples 
- broader skills in storyboarding, narration and digital technologies  
- encourages thinking, systematizing, creativity 
- integrating film into assessment offers a “eureka” moment in the learning 

experience  

Method:   

 

Material requirements/ preparation:   

- Tools for make the video (phone) 
- Templates for Short Movie 

Duration:  

- 3 hours 

Activity breakdown: 

• part 1 - concept 
• part 2 – creation of the video 

Introduction to 
Movie Education

Definition of the 
general theme
(related to TransIT

kid/learning material)

Presentation of the 
tool

(Template for movie 
education)

Creation of the 
groups (2-3 learners) 
with a leader and a 

moderator

Definition of 
the roles of the 

members of 
the group

Short 
discussion on 
the topic and 

on the 
keywords

Choose a 
title for the 

video

Description of 
the main steps

in the story
Behaviour
Conflict
Change
Location

The story in 
short

(following the 
three acts structure 

- suggestion)



 

HOW CAN WE MOTIVATE OUR STAFF IN THE WORKPLACE? 

(MOTIVATION MANAGEMENT) 

Evaluation:    

 

 

Other resources:   

 

 

  

 

Insert text here: 



Exercise number: 2 
 

Activity description: SIX HATS 

 

Aim: 

• Develop critical thinking 
• Capacity to develop creative and innovative thinking 
• Adaptabilit y and empathy 
• Expose different types of thinking 
• Role-playing 

Method:  

  Decide on the topic or problem for the group activity.  
  When deciding on the topic or problem, you should choose something that can 

be discussed about, whereby there is no one right answer to the problem.  
  It should be an open-ended topic or problem.  
  This will be ideal for using the six thinking hats to explore different 

perspectives. 

Material requirements/ preparation:   

- Six heads 

Duration:  

- 3 hours 

Activity breakdown: 

• part 1 - Clearly state the definition of each thinking hat role.  
• part 2 - When all learners gave their opinion about a topic, then they will 

be able to read other involved learner’s ideas and opinions and they will 
give a vote for the allegation which seems to them the best option! 

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

  

Moderator assess the efficiency of ideas! 

 

n.a. 



Exercise number: 3 
 

Activity description: Create your own landing page 

 

 

 

Aim: The goal of this activity, linked to the topic of Innovation Thinking of the Training 
Guidebook, is to work in group to brainstorm over a possible 
landing page according to the input received. By doing so, the 
trainees will have to adapt their message and ultimately their way 
of thinking according to the information they need to deliver, to 
which aspects they should focus on and on what language they 
should use.  

Method: The idea is to create the structure and the content for a landing page according 
to three basic elements: the Industry, the Audience, and the 
Content to be disseminated. The trainees will work in small groups 
(3-4 persons) so to brainstorm at each stage over the most fit 
approach to present the content through the landing page of the 
website. The information provided in the Activity Breakdown will 
serve as the basic guidelines to stimulate the innovative way of 
thinking, as they are all about different industries, content and 
audiences.  

Material requirements/ preparation:  Laptop (to look up for more information), 
project (to present the structure of the website, if prepared 
digitally).  

 

Duration: 40 minutes 

  



 

Type of organization Product/service Audience CTA 

Newspaper 

 
Editorial piece on latest 

round of elections 
 

Progressive voters Subscribe to 
avoid paywall 

Activity breakdown: 

 

• Part 1. During the first part of the activity, the trainer engages the 
audience by asking whether they are familiar with the concept of a landing 
page. If someone is, the trainer leaves the floor to 1-2 trainees to share 
their previous knowledge.  

• The definition of landing page is where a user, or potential buyer in 
marketing theory, “lands” when clicking on an external link (most often 
found on social media). The link is accessed so to grasp more information 
regarding something: a product, a service or something of interest.  

• The basic sections for a landing page, which can resemble a one-page long 
website, are the following: 
o - Catchy title 

- Good pictures 
- Short description of the product/service provided 
- CTA 

• For this reason, the landing page should be informative but also catchy, in 
a way that leads the user to go through the whole content to achieve the 
best outcome for the interest of the provider. Usually this outcome is a 
CTA – or Call to Action: something that we want our users to do once their 
attention is grabbed by the activities or services provided.  

• During the first part of the activity, the trainer will sort the trainees in 
different groups, maximum 3-4 persons.  

• Part 2. During the second part, the trainer will present the different 
categories of organizations for which the trainees will have to develop a 
landing page.  



 

Evaluation:    

 

Other  

Chamber of Commerce 

 
Consultancy on a new 
Free Trade Agreement 

 

SMEs 
Become a 

member of the 
chamber  

No profit association New association 
campaign Sponsors 

 
Donate 

 

Luxury brand 

 
New partnership with 

famous jewellery 
designer  

 

High-end 
consumers 

Purchase a new 
piece of the 
collection in 

preview 

Insert text here: 
 
How did you come up with the proposed structure? Were there different 
ideas? 
How did you negotiate? 
Did you look up for more information regarding the audience? Or the service? 
 

 

Insert text here: 
 
https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/   
 
 

The trainer allocates 20 minutes to each group to go through the assigned lot 
of Organization/Product/Audience and CTA in order to produce the structure 
and a schematic content that is effective and related to the aforementioned 
lots.  
 
Part 3. Each group will then present the structures they have come up with.  

https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/


Exercise number: 4 
 

Activity description: Reinvent Monopoly  

 

 

Aim: The objective of this activity is to stimulate the creative thinking of the learners 
through a scheme to which they are familiar and eventually create 
something that is new and appropriate for our contemporary 
challenges. 

Method: The activity will be carried out with a group work-based approach.   

Material requirements/ preparation:  The participants will require stationary 
materials to prepare the new board of the game, possibly a laptop 
to present it to the rest of the trainees. Finally, they will need at 
least a copy of the Instruction Manual of the original Monopoly, if 
not the complete board.   

Duration: 50 minutes 

Activity breakdown: 

• part 1: The trainer introduces the activity by connecting the game Monopoly 
to a set of values that are, by now, outdated – such as extreme 
competitiveness, just money-based economy, eviction, and zero-sum 
economy.  

•  
Instead, now, we try to create a much more sustainable and inclusive 
society. So, also Monopoly needs to be readapted to this new reality.  
 

• part 2: The trainer now explains in detail how the activity is going to play 
out. The goal is reimagine a version of Monopoly who implements the 
principles of sustainability and inclusiveness: in practice, the learners will 
re-design the rules of the Game, possibly the Board itself and eventually 
also the properties on the ground.  



 

 

Evaluation:    

 

 

Other resources:   

 

  

Was everyone listened to?  

 

How were your ideas received? 

 

How did you create ideas? 

 

How difficult it was to imagine something different, new? 

 

How did you rank ideas? 

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf   

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf


Exercise number: 5 

Activity description: Mind map 

 

 

 

 

Aim: to generate as many possible ideas and solutions as possible in a structured logical 
way clustering them together to be further discussed and 
developed. This activity is linked to Innovation thinking and aims to 
think from different perspective and analyze possibilities, concepts, 
etc. a mind map is a visual tool that uses words, colours as well as 
images and graphics to display information in a form that is easily 
digested by (and inspiring for) the mind. The essence of this form 
of visualisation is that details are displayed starting from a centre 
connected to it by branches. 

 

Method: Using the method of the Mind mapping generate as many as 100 
applications of the paper clip and cluster them into branches of a 
Mind map 

 

Material requirements/ preparation:  a paper, pen/pencils, drawing tools/online 
tools and a paper clip to visualize and encourage creativity. 

 

Duration: 40 min 



  

 

Activity breakdown: 

• part 1 – Divide the group into teams of 4-5 people who will work 
together. Set the task to generate at least 100 applications/use of the 
paper clip regardless of the traditional shape, size, material, etc. – 10 
min. 

• part 2 – Provide paper and/or online tools to be used by the teams; put 
PAPER CLIP in the center. Explain the goals of reaching 100 
applications/uses. 

- the main topics of Paper clip and branch out from the center of the 
mind-map (represented by the middle of the sheet or screen, but the 
centre may also be located at the top) 

- the branches contain one keyword each (written on a connected line 
in block capitals) and contains clusters logically branching out of the 
center 

- less important information (e.g., sub-ideas) is linked to the main 
branches by smaller branches 

- the branches form a structure connected by nodes. 
- Participants could use online mind map applications (Gitmind, 

Mindomo, Coggle) increased significantly due to home office 

• part 3 – conclude the discussion and present some of the branches and 
sub-branches and most interesting and creative ideas – 10 min. Try to 
conclude some emerging innovative concepts about paper clip usage. 

Focus on the use of Mind map as a visual tool to structure the various “dots”/ideas 
generated. 

The tool allows simultaneous associations, spatial stimulation and grouping as well 
as the creation of holistic systems which renders it an extremely effective 
visualization tool. If we created the visual elements ourselves, active participation 
will be realized. Using the resulting visual display, we can highlight the areas of 
special interest, too. 

It can be used as a warm-up exercise for creativity and innovation thinking. 

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

Insert text here: 

How many ideas were generated? Did the group reach 100? 

How many branches/clusters were generated? 

Did the whole group work together or in their own teams? 

Did they put constraints or it was a creative process with “anything possible” and enough 
imagination? 

Insert text here: online mind-map applications: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO; 
Gitmind, Mindomo, Coggle; https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/ 

   



Exercise number: 6  
Activity description: Leadership and motivation game 

 

Aim:  The aim of the exercise is to demonstrate the role of the leader and his/her leadership 
style for motivation of the team. It also aims to: 

• to deepen the understanding of the managerial tasks and functions like: 

- Strategic planning 

- Forecasting 

- Organizing 

- Coordination 

- Guidance and control 

• to study the leadership style (democratic, commanding, affiliative, etc.) 
• to show the role of teamwork, communication, leadership, etc. 
• to follow the whole process from planning to the implementation of a task (defined 

goal) to the actual implementation (achieving the goal). 

 

Method: Team game with focus on the leader who guides them on a construction task with 
pre-defined structure, description, goals with height/size, timing, etc. 
All participants are blindfolded and don’t look. There is a model for 
construction to be built described only with words and all participants 
are led by verbal communication. 

 

Material requirements/ preparation: Lego (or other construction) blocks: 80-100 pc. per 
team, sheet of paper and pen per each team 

 

Duration: 1 hour - Instructions and explanations - 5 minutes; Game – 40 minutes; Discussion 
- 15 minutes  



Evaluation:    

Other resources:   

Evaluation of the result 

1. The maximum number of points is 100% (facilitator’s decision) 

2. For each unit of construction (cm) more or less 1% is deducted 

3. For each unused part 0.5% shall be deducted 

 

Discussion questions: 

• How was the planning process?  
• How efficient was the communication in the team?  
• How was the decision-making process organized? 
• Did the team meet the goals and fulfilled the plan?  
• If not - What caused this?  

Insert text here: 

Activity breakdown: 

Instructions: 

• The participants are divided into teams of 5-6 participants in each team. Each team 
chooses its manager. The goal is to plan and build a construction with the building 
materials. 

• The performers are blindfolded and the managers are not allowed to build, nor to touch 
the materials, only to guide and lead the team 

The Process: 

• Each team has an equal number and equal parts of a constructor, Lego or other 
• The manager decides how the parts will be used, what will be built and with what 

dimensions (height, length, width). This decision can be made alone or discussed in a 
group - as the manager prefers Each team has 10 minutes to discuss and plan 

• The building time is 10 or 15 minutes (facilitator’s decision) 



Exercise number: 7 

Activity description: Six Thinking Hats 

 

 

 

Aim: to generate possible solutions on the basis of the ideas emerged to be further 
discussed and considered. This activity is linked to Innovation 
thinking and aims to think from different perspective and analyze 
problems, concepts, etc. from six main ways of thinking. 

 

Method: Using the method of the Six Thinking Hats, all participants in the 
process examine a given problem from a single aspect at a time, 
thus multiple arguments, aspects and possibilities may be discussed 
during the process. The essence of the method (or tool) is that it 
promotes parallel thinking as opposed to the natural functioning of 
our brains which is based on “arguing”. 

Material requirements/ preparation:  colourful hats/labels to assign the “thinking 
style and hat” 

The hats are divided as follow: 

COLOUR MEANING 
BLUE PROCESS 
GREEN CREATIVITY 
WHITE HAT  FACTS 
RED FEELINGS AND EMOTIONS 
YELLOW BENEFITS 
BLACK CAUTION 

Duration: 60 min (appr. 10 minutes for each hat colour) 



 

 

 

 

 

Activity breakdown: 

• part 1 – Define the main challenge/problem to be analyzed and discussed by 
the method, provide hats/labels with the respective colours. The moderator 
introduces the concept of the thinking hats and the meaning of each colour. 
 

• part 2 – Moderate the discussion and follow the process and the assigned 
colour of each stage of the process and the sequence of the hats: 

o Blue hat (process): the Moderator explains the basics and is 
complemented by the other participants, also in blue hats, all 
participants wear hats of the same colour at the same time during 
the process. Although factual information is also provided, it is not 
yet the white hat role of facts, as you only create the basis of the 
initial brainstorming now. – 5 min. 

o Green hat (creativity): free brainstorming allows to make a list 
of possible solutions. It is typical brainstorming session for 
generation of ideas without restrictions, analysis, limitation – 10 
min. 

o White hat (facts): facts related to the ideas (i.e., solutions) are 
listed. (Participants may share the facts about each idea in turn, 
or add new hats for each idea starting from the “white hat” 
section.) – 10 min. 

o Red hat (feelings): participants share their feelings about the 
ideas. – 10 min. 

o Yellow hat (benefits): benefits related to individual ideas are 
listed. -10 min. 

o Black hat (cautions): risks related to individual ideas are listed.- 
10 min 

             
          

 



Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

 

 

  

Insert text here: 

Which hat was the “right fit” and way of thinking for the participants? 

What ideas and solutions were generated? 

How did the process work? 

       

     

        

 

 

Insert text here: Edward de Bono's book “Six thinking hats”, https://icreate-project.eu/ , 
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats  

https://icreate-project.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats


Exercise number: 8 

Activity description: Value identify 

 

Evaluation:    

 

 

Aim: Helps to identify value when moving to Industry 4.0 

Method: Use cues to prioritise activities such as Eliminate-Reduce-Raise-Create [ERRC]  

Material requirements/ preparation:  none 

Duration: 30 mins 

Activity breakdown:  

• Step 1: Eliminate – Identify and tabulate factors in the company or project that 
are outdated and could be eliminated 

• Step 2: Raise - Identify and tabulate factors in the company or project that 
needs to be raised above current industry standard for superior customer 
value 

• Step 3: Reduce - Identify and tabulate factors in the company or project that 
needs to be reduced (e.g. over processing, over engineering etc) 

• Step 4: Create - Identify and tabulate factors in the company or project that 
needs innovative solutions to enable superior customer value 

Evaluation can be based on the number and quality of parameters identified in 
each step 



Other resources:   

 

ERRC Template 

Eliminate 
 
What factors are outdated and could 
be eliminated?  

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 
 

Raise 
 
What factors could be improved to 
provide superior customer value? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 

Reduce 
 
What factors should be reduced (e.g. 
over processing, over engineering 
etc)? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

Create  
 
What factors requires innovative 
solutions to enable superior customer 
value? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

 



Exercise number: 9 
 

 Activity description:  Problem solution 

 

 

Aim: Identify problems and generate solutions 

  

Method: Step by step process to identify problems and find solutions 

 

Material requirements/ preparation:  None 

 

Duration: 1 hour 

  

Activity breakdown:  

• Step 1: Teams are given a simple scenario – e.g. what are the problems with 
motivation in my organization? How can we transition to industry 4.0?  

• Step 2: Each team comes up with a set of root causes for the problem. Tools 
such as 5 whys and fishbone diagrams can help with this.  

• Step 3: Discussions are conducted within the team to identify, categorize and 
isolate the real root causes of the problem 

• Step 4: These problems are discussed between the teams to identify possible 
solutions 

• Step 5: Business constraints (e.g. time, money, skills etc) are introduced to 
narrow down solutions 

• Step 6: Each team selects the best plausible solutions 



Evaluation:  

 

Other resources  

  

Evaluation can be based on the ratio of solutions found to the number 
of root causes identified  

 



Exercise number: 10 

Activity description:  “What if you are an influencer too?” 

The goal of the exercise is to re-think how we influence people and motivate them to 
deal with sensitive topics. People’s attention is a scarce value. In order to make impact, 
you have to be able to get people interested and involved.  What if you would have a 
social innovation idea, and you would like to launch it as a campaign at your workplace.  

  

Aim:  

• To be able to get involved in current social topics 
• To be able to apply influencing and motivation skills 
• To be able to approach important topics creatively 
Method: Storytelling  

Material requirements/ preparation:  printed handout about the UN´s 
Global Goals 

https://www.globalgoals.org/ 

Duration: 45 min 

Activity breakdown: 

1. Goal of the exercise: make change/innovation look “attractive” – influence 
people to introduce some kind of social innovation at work. 

2. Learners will form small teams (2 - 3 people). Each team have to choose 1 
from the UN`s 17 global goals for sustainability. If necessary, search for 
further information.  

3. The teams have to elaborate an engaging influencing strategy to present 
the chosen topic to the other groups. They will have 25 min for this. The 
strategy should build on the following pillars:  

a. Highlighting personal links between the topic and the individuals; 
show how the topic relates to each and everyone. Make it feel 
important, real, make it be interesting, get people relate to it. 

b. Use a “Me and You TOO” approach - Be creative and find the 
common points  

c. Apply storytelling method to bring the story closer to your 
audience: turn the topic into your own “story”. 

4. Present the story (Max 3 min) and try to influence people positively.  
5. Close up: sharing feedbacks, experiences 

 

https://www.globalgoals.org/


 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

  

Insert text here: peer feedback 

 

Insert text here: 

https://www.globalgoals.org/   

 

 

https://www.globalgoals.org/
https://news.un.org/en/story/2015/09/509732-un-adopts-new-global-goals-charting-sustainable-development-people-and-planet
https://news.un.org/en/story/2015/09/509732-un-adopts-new-global-goals-charting-sustainable-development-people-and-planet


Exercise number: 11 

Activity description: “Connecting people with mind-maps” 

Aim:  

• Inspire active listening and flexible thinking 
• Reinforce openness regarding new topics, and positive connection  
• Enhance visual thinking skills, embracing analytical and creative thinking at 

the same time 
• Improve visual communication  

 
Method: Mind-mapping  

Material requirements/ preparation:  flipchart, colourful pen 

Duration: 35 min 

Activity breakdown: 

• This exercise completes the “What if I am an influencer too” exercise 
• Having presented your pitch/story, invite your audience to find 

connection points between the topic and themselves. Motivate them to 
think about connections points with their personal/professional reality, 
and not about what distances it from their personal/professional life.  

• Each team picks one topic (previously presented pitch of another team) 
and does a quick brainstorming searching for connection points (5 min). 
Create a mind-map about this: 

o Write the topic into the centre of the flipchart, then draw up all the 
discovered connection points, organised into a visual mind-map. 

o Remember, this mind-map is for you, use it as a thinking tool. (10 
min) 

• Prepare another version of your mind-map for your colleagues (other 
teams), fine-tune it in a way that they easily understand your standpoint 
regarding this topic.   

o Use colours, play with the size of letters, etc. to make your thoughts 
more visible (10 minutes). 

• Close the exercise with Q&A session (10 min) 



Activity description: 

Flexible thinking and openness to hear new ideas is crucial in a changing (work) 
environment. This exercise aims to help reducing rejection and negativity around 
novel situations, by driving people ´s attention to what connects them with the 
given topic. It helps to elevate one`s thoughts and feelings about a given from the 
subconscious to the consciousness, structure it, thus clarifying his/her real 
standpoint. 

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

  

Insert text here: peer feedback 

 

Insert text here: 

Previous exercise 



Exercise number: 12 

Activity description: Crossword puzzle 

 

 

Aim: 

Recognize industry4 keywords 

Understand industry4 expressions 

Give a technical overview 

Independent thinking 

  

Method:  

Find the described terms of industry4 in the puzzle. The concepts are 
placed both vertically and horizontally and should be found in the puzzle 
based on the numbered description at the bottom of the page. 

 

Material requirements/ preparation:   

Printed crossword puzzles and  a pen for everybody 

Duration:  

15 minutes 

 Activity breakdown: 

Distributing crossword puzzles for participants 

Self-completion and solution 

Give yours to the moderator once you finished (be fast!) 

Evaluation 



 

Activity description: IO2  

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

 

Moderator will correct the solved crossword puzzles. The one who gives the fastest, the 
most correct solution wins. 

 

Crossword made by https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-
own/crossword/  



Exercise number: 13 

Activity description: Online quiz 

 

Activity description: IO2  

  

 

Aim: 

Understand industry4 definitions 

Give a technical overview 

Independent thinking 

  

Method:  

Find the described terms of industry4 in the puzzle. The concepts are 
placed both vertically and horizontally and should be found in the puzzle 
based on the numbered description at the bottom of the page. 

Material requirements/ preparation:   

Computer or mobile device with internet access 

Duration:  

15 minutes 

 Activity breakdown: 

Connect to https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 

Answer the questions, try to find right ones 

Evaluation 



 

 

Evaluation:    

 

Other resources:   

 

TransIT Technical Collaboration Quizz 

 

1. What objectives should a company have? 
 

a. Think big, start huge. 
b. You only need to focus on the price (cheapest) of the solution. 
c. Rational and feasible which pays for itself in the foreseeable future. 
d. Solve everything in one step. 

 
2. Why is the pilot project really important? 

 
a. It is usually cheap so it doesn’t have to deliver results. 
b. It is not yet necessary to involve certain organizations of the company and it 

is feasible without a specific goal. 
c. Pilot is not so important. 
d. The pilot contains clear objectives: competencies, schedule, list of activities, 

staff and training needs involved, budgeting and provision of resources, 
monitoring plan and operational definition of measurements, comparison of 
measurement methods and data. 
 

Moderator will announcement the winner.  The one who gives the fastest, the most 
correct solution wins. 

 

Join here: https://quizizz.com/pro/join?gc=521345 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345


3. What is the goal of adaptation? 
 

a. If the results achieved during the adaptation are satisfactory, the process will 
continue with the implementation of the solution and good practices on the 
entire production line. 

b. Once the system is up and running, the goal is to continually improve quality 
and efficiency by considering reviewing and implementing appropriate 
changes in a particular area. 

c. These plans need to include the full scope of the project for a truly complete 
digital transformation to take place. 

d. The output should essentially be an implementation plan paired with 
milestones as well as an approximate budget. 
 

4. What are the 5 stages of the Industry 4.0 schedule? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Is this image correct? 

 

a. Yes. 
b. No. 

 
 
 
 
 



6. How can you save costs with preventive maintenance? 
 

a. By understanding the maintenance requirements, you can schedule 
necessary repairs or part replacements at a suitable time, whether that can 
be achieved internally or requires an outside professional. 

b. This type of maintenance requires less spare parts. 
c. It is not possible to save costs with preventive maintenance. 
d. Preventive maintenance should be performed less frequently than 

conventional maintenance. 
 

7. How many TRL existing in EU? 
 
----------------------------- 

 
8. What is TRL? 

 
a. Technology reduced location 
b. Technology readiness level 
c. Total return of local investments 
d. The Real-time Leading 

 

Solutions 

1 = c 

2 = d 

3 = b 

4 = Text - strategy opportunity pilot learn adapt 

5 = a 

6 = a 

7 = Text – 9 

8 = b 

 



Exercise number: 14  

 

Activity description: Generation Towers 

Evaluation:    

 

Aim:  

The activity will illustrate the difference between tacit and explicit knowledge and 
apply several Knowledge management techniques  

Method: Divide the participants into 3 separate groups 

Material requirements/ preparation:  
Raw materials for building, for example macaroni, marshmallows, adhesive tape, 
sheet of paper, scissors. 

Duration: 45 minutes  

Activity breakdown: 

First, the facilitator forms 3 teams from the participants. Then, they are tasked with 
building a tower with the use of the provided materials. Each team should work with 
identical proportions of the same material. The teams will start building their towers, 
however, after 10 minutes, they will switch tables, and continue working on the towers 
build by the previous team. There will be 2 switches in total, each one after 10 
minutes. 

For the first switch, the information will be exchanged between the teams on takeover. 
(5 minutes) 

For the second switch, the teams will devise the best methods to transfer the 
knowledge, write them down, and execute them. 

 

Group discussion, characteristics of tacit and implicit knowledge, 

Self-evaluation, group-evaluation, communication, active listening, knowledge transfer 
methods, problem-solving.  

 

 

 



 

Other resources:   

 

 

 



Exercise number: 15 

 

Activity description:  Motivation of innovators  

 

 

Aim:  Simulation of motivation in a company department 

Method: Individual and group work   

Material requirements/ preparation:    

prepared template, flip chart, felt-tip pen, etc.  

Duration:  30 minutes  

Activity breakdown:   

Extrinsic motivation should not be taken lightly. In this task, a sum should be distributed amongst 
employees of a firm based on your judgement. Read about their achievements collected in a chart 
below, and divide the sum between the employees! 

Other instruction: 

Distribute the task description along with the list of candidates eligible for the rewards. 
Participants individually rank the candidates according to their judgement. 

Make smaller groups (ideally 3 people) where a new ranking has to be established, but now in 
consensus with the other members of the group. 

Discuss the results of the different groups, then write down what aspects emerged during the 
decision-making process, and which were most influential for the final decisions in the groups.  

Use the flipchart/board to create a table where each group indicates the sum divisions. 

Compare and contrast the results. 

For example:  

 

 

 



 

Evaluation:     

 

Other resources:   

  

Does everyone agree with the final order? 

What were the main considerations in establishing the line-up? 

How much did the group’s views match your individual perspectives? 

         

            

 

 

 

 

 

 

Scenario description 

You are a creative lead at Bramblebridge Creative Studio and quite recently, your team has 
won an award at the annual Innovation Festival for the assembly of a device which is 
capable of shaping emotions into tangible objects, called Sentimentifyer. After the 
festivities, and an early morning conversation with the managing directors the next day, 
you are tasked to distribute a 15.000 EUR sum between the people who participated in 
the realisation of this prototype device, and based on the number of their innovation 
related ideas. 

Each person should receive an amount you find reasonable; it can also happen that one 
person receives the total amount, and the rest gets nothing. They are all assembled at the 
Green Lounge of the Innovation Facility to await your decision. 

Share the 15.000 EUR reward between the employees listed down below! 

 

                
       

 



Candidate 

How 
many 

ideas did 
they 

have? 

How many 
have been 

implemente
d out of 
these? 

How much 
profit have 
these ideas 
made for 

the 
company? 

Additional information 

Adam 50 8 20.000 EUR Extremely creative, has 
lots of ideas, however, 
he never keeps 
deadlines, and can 
hardly reach the 
implementation of his 
ideas. 

Bert 30 20 8.000 EUR Conscientious and 
hard-working, works 
overtime a lot, has 
several ideas that he 
can also implement, 
however, the company 
does not make much 
profit of these. His 
ideas rather improve 
the mood of colleagues 
and the working 
environment. 

Cecily 20 10 30.000 EUR Has many good ideas, 
but she is not a team 
player. Accomplishes 
her ideas individually, 
not even consulting 



with the leadership 
most of the time. She 
has many conflicts with 
her colleagues. 

Dave 20 5 40.000 EUR He selects skilfully the 
profitable ones out of 
his ideas, he is an 
excellent worker. It’s a 
pity that he is going to 
leave the company in 3 
months in order to 
work abroad. 

Elizabeth 5 5 30.000 EUR She has 2 children, has 
just come back from 
maternity leave. Each 
of her ideas is 
excellent, she also 
implements them. She 
works thoroughly and 
precisely, but 
sometimes rather 
slowly. 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 2: Ενημερωτικά φυλλάδια* 
- Presentation of the TransIT project (ppt) 
- Presentation of the Movie Education (ppt) 
- Platform user guide 
- TransIT Brochure 

  



Παράρτημα 3: Πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες 
SAMPLE: 

EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTICIPATING IN THE TRAINING PHASE 

The TransIT project develops and provides innovative curricula, educational methods and 
training courses that guarantee an effective transition to Industry 4.0 standards. 

An ideal solution for company leaders, industry executives, HR professionals, SMEs and 
VET centers. 

The objective of the project is to create a focused work-based training kit for technically 
focused middle management in SMEs. The project aims to develop work-based 
competences necessary for managing the transition to Industry 4.0. 

Transit goal is to enhance innovation and motivation, as key elements of success: 
maximizing the ability to bring out the best of the workforce, inspiring to innovate and 
optimizing the use of HR potentials. 

The three-day pilot training course offers participants free access to Transit - Open 
Educational Resources – and innovative tools (microlearning, e-learning and traditional 
learning).   

The Program covers the following topics: 

1. Innovation, 
2. Motivation and 
3. Technical Collaboration 

Participants will receive an  insight into state-of-the-art  skills and knowledge in the field of 
transition to the Industry 4.0, and then they have the opportunity to test them in a practical 
way and give valuable feedback to the Transit consortium. 

The call for expressions of interest is open to: 

• Middle management of SMEs who are, or wish to be, responsible for the 
implementation of preparation and transition to Industry 4.0; 

• Employees and teams managed by the above target group; 
• Decision and institutional policy makers, HR experts; 
• Trainers and training institutes who promote and facilitate innovative, 

motivational and adaptive leadership, who work with companies and wish to 
acquire new skills and competences to transfer to them; 

• Consultants, coaches and organizational psychologists who cooperate in the 
development of leadership and management skills, such as 
innovation/motivation competences. 



Please register till______. The piloting will start at_____ 

  



Παράρτημα 4: Αξιολόγηση 
Google form (in each partner language)  

  



Παράρτημα 5: Υπόδειγμα έκθεσης ανά χώρα 
SAMPLE 

1. General information 

Venue:   

Date:  

Date and Time:  

Dissemination of information/invitation to the event (what and how): 

Agenda: 

Curriculum: 

1.1. List of materials/information provided to participants, how these materials were 
provided: 

1.2. Short description of the piloting: 

1.3. Number of participants: 

1.4. Short description of participants’ profile structure 

2. Pilot training implementation: 

2.1. How were the participants actively involved during the event? 

3. Feedback and evaluation 

4. Conclusions and Recommendations 

5. Pictures from the event 
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