
      ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Συγκεντρώνονται τα οφέλη που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάδοση της καινοτομίας 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Βελτιώστε την πρωτότυπη 

καινοτομία 

 

Γιορτάστε την επιτυχία σας  

με τη δική σας οργάνωση 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Εξηγήστε πως 

χρησιμοποιήσατε την 

πρωτότυπη καινοτομία 

 

Γιορτάστε την επιτυχία σας  

με τη δική σας οργάνωση 

 

Μοιραστείτε τη νέα 

καινοτομία με άλλους  

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ 
ΝΕΟ 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ 
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ΒΗΜΑ  6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ 
Εξετάστε εάν η διαδικασία της διάδοσης της καινοτομίας θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτιώσεις της αρχικής 

καινοτομίας. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ  

Πείτε πως χρησιμοποιείτε την αρχική 
καινοτομία 

 
Μήπως η αρχική καινοτομία 

χρειάζεται προσαρμογή; Πως; 

• Επαναξιολογήστε τη δική σας 

καινοτομία βασισμένοι σε όσα 

μάθατε στα βήματα Δοκιμή, 

Προσαρμογή, Αφαίρεση και 

Εφαρμογή. 

• Τι άλλο σας εμπνέει; 

Πως είναι οργανωμένοι; Πως 

επικοινωνούν; Άλλα στοιχεία; 

 

 

 

 

Πως διαφέρει η νέα καινοτομία από 
την αρχική; 

• Τι έχετε υιοθετήσει; 

• Τι έχετε προσαρμόσει; 

•Τι έλειπε που τώρα έχετε 
προσθέσει; 

 

Τι κάνατε διαφορετικά στην πορεία; 

•Ήταν κάτι ευκολότερο από ότι 
αναμένατε; Γιατί; 

 

Τι γνωρίζετε για την ομάδα στόχο; 



ΒΗΜΑ  6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
Συζητήστε τι έχει μάθει ο καθένας σας από τη συνεργασία διάδοσης της καινοτομίας – και θυμηθείτε να το 

συζητήσετε εκτενώς, τόσο εντός της δική σας οργάνωσης όσο και εκτός.  

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Περιγράψτε τα οφέλη από τη 

συνεργασία στη δική σας οργάνωση 

και σε άλλους.  
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ  

Προετοιμαστείτε να συναντήσετε την οργάνωση που 
μοιράστηκε τη δική της καινοτομία μαζί σας. Μοιραστείτε 

τον ενθουσιασμό και τη γνώση σας μαζί τους.  

Περιγράψτε τα οφέλη από τη συνεργασία στη δική σας 
οργάνωση και σε άλλους. 

Τι έχετε κερδίσει από τη διάδοση 

της καινοτομίας; 

• Για παράδειγμα, βελτιώσεις της 

αρχικής καινοτομίας, οικονομική 

αποζημίωση ή έσοδα, νέες 

εργασιακές σχέσεις, νέες γνώσεις 

για τους χρήστες, branding, νέους 

τρόπους οργάνωσης κ.λπ. 

 

 

 

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την  
επαναχρησιμοποίηση της καινοτομίας; 

• π.χ.  βελτίωση υπηρεσιών, καλύτερη υγεία, 
οικονομικό όφελος, εξοικονόμηση κόστους, 
μάθηση, έξυπνες περικοπές. 

 

Τι έχετε κερδίσει από την υιοθέτηση/προσαρμογή 
μίας υπάρχουσας λύσης σε σχέση με το να 
χρειαζόταν να ξεκινήσετε από το μηδέν; 

• π.χ. σύντμηση επίτευξης αποτελέσματος, 
λιγότερη κατανάλωση πόρων, νέες εργασιακές 
σχέσεις κλπ. 

 



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΤΕ ΚΙ 

ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΚΤΥΩΘΟΥΝ ΚΑΙ 

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΚΤΕΝΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 


