
ΔΟΚΙΜΗ 

Σε αυτό το βήμα η καινοτομία  

δοκιμάζεται στο νέο πλαίσιο 

2 



 
 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

• Μοιραστείτε τα 
αποτελέσματα των 
δοκιμών και τη γνώση 
σχετικά με την ομάδα 
στόχο 

  

• Παρατηρήστε τη δοκιμή 
στο νέο πλαίσιο 

  

• Πάρτε νέα έμπνευση 
για να βελτιώσετε την 
καινοτομία σας  
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

• Προσδιορίστε τι θα 
δοκιμάσετε 

 

• Σχεδιάστε και εκτελέστε 
μία δοκιμή 

 

• Μοιραστείτε τις 
πληροφορίες από τη 
δοκιμή 

 

• Αποφασίστε αν κάτι 
χρειάζεται να 
προσαρμοστεί  ή να 
προστεθεί 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Η 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ; 
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ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ 
Συζητήστε για την ομάδα-στόχο στην αρχική καινοτομία και εάν η ομάδα-στόχος στο νέο πλαίσιο διαφέρει από την 

αρχική. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Τι λέει η ομάδα-στόχος; π.χ. σε 
συνεντεύξεις και σε προσωπικό 
επίπεδο. 

 

Τι κάνει η ομάδα-στόχος; π.χ. 
κατά την παρατήρηση 

 

Τι σας εξέπληξε περισσότερο 
σχετικά με την ομάδα στόχο; 

 

Τι άλλο γνωρίζετε σχετικά με 
την ομάδα στόχο; 

 

 

 

 

Είναι ίδια η ομάδα στόχος; Μπορούν 

άλλες ομάδες να επωφεληθούν κι αυτές 

από την καινοτομία; 

 

Υπάρχει οτιδήποτε άλλο που πρέπει να 

γνωρίζετε για την ομάδα στόχο; Τι είναι 

αυτό; 



ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ; 
Εξετάστε αν μπορείτε να υιοθετήσετε ολόκληρη τη λύση ή ορισμένα στοιχεία από αυτό. Ίσως είναι απαραίτητο να 

προσαρμόσετε ή να προσθέσετε κάτι ώστε να λειτουργήσει η καινοτομία στο νέο πλαίσιο. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

Μάθετε από την προσαρμογή στο νέο 
πλαίσιο και σκεφτείτε εάν μπορείτε να 

βελτιώσετε τη λύση.  

Να είστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις.  
 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

 

Μπορεί η καινοτομία σας να 

χρησιμοποιηθεί με νέους τρόπους; 

 

Μπορεί η καινοτομία σας να 

βελτιωθεί; Πως; 

 

 

 

Ποια μέρη της καινοτομίας μπορούν να 
υιοθετηθούν; 

 

Τι πρέπει να προσαρμοστεί ή προστεθεί; 
Γιατί; Πως; 

 

Τι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Γιατί; 

 

Πως μπορείτε να κάνετε πιλοτική δοκιμή 
της νέας πρακτικής; 

• Τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά; 

• Ποιος πρέπει να κάνει την πιλοτική 
δοκιμή  πάνω σε τι; 

 



ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
Συζητήστε για τις δοκιμές από το αρχικό πλαίσιο και διευκρινίστε εάν θα πρέπει να διεξάγετε οποιαδήποτε δοκιμή 

στο νέο πλαίσιο. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

Βοηθήστε στην επιλογή των ατόμων που 
θα συμμετάσχουν στη δοκιμή και των 
στοιχείων εκείνων που απαιτούνται για 
τη δοκιμασία. Μάθετε από την δοκιμή 

στο νέο πλαίσιο και σκεφτείτε εάν 
μπορείτε να βελτιώσετε την πρωτότυπη 

καινοτομία. 
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Ελέγχετε και αξιολογείτε συνεχώς την 
καινοτομία για να είστε βέβαιοι ότι 

είστε στον σωστό δρόμο και 
καταγράψτε μελλοντικές αξίες. 

Μοιραστείτε τις πληροφορίες από τη 
δοκιμή. 

 Ποια ήταν τα άτομα που συμμετείχαν 
στη δοκιμή; Που, πως και για πόσο 
καιρό διήρκησαν οι δοκιμές; 

 

Τι έδειξαν οι δοκιμές; Τι μάθατε; Τι σας 
εξέπληξε; 

 

Θα συμμετείχατε ως παρατηρητής σε 
μια πιθανή νέα δοκιμασία; Τι θα 
θέλατε να αποκομίσετε; 

 

 

 

Πρέπει όλα τα μέρη της καινοτομίας να 

δοκιμαστούν ή μπορείτε να επιλέξετε 

ορισμένα στοιχεία; 

 

Υπάρχει κάτι που οι άλλοι δεν έλεγξαν 

και θα μπορούσατε να δοκιμάσετε; 


