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Θεςςαλονίκη 27-5-2015 

Γραφεία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ώρεσ 5.00μ.μ.-8.00μ.μ. 

 
Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαςτήριο (Open Lab) 

«Ενδυνάμωςη του ανθρώπινου δυναμικοφ και τησ 
επιχειρηματικότητασ με την μεθοδολογία Design Thinking». 

 
Σκοπόσ του εργαςτηρίου 
 
O Σχεδιαςμόσ είναι αποδεδειγμζνα ζνασ δυναμικόσ παράγοντασ για τθν 
καινοτομία. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναγνωρίςει τον Σχεδιαςμό ωσ 
καταλφτθ καινοτομίασ που φζρνει νζα, φιλικά προσ τον χριςτθ προϊόντα 
ςτθν αγορά και για το ότι κάνει ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να 
ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των χρθςτών.  
 
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι  θ γνωριμία των ςυμμετεχόντων ςτθν 
μεκοδολογία του Design Thinking. To εργαςτιριο κα δώςει ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ μια μοναδικι εμπειρία και νζεσ ιδζεσ, μζςω τθσ 
ςυνεργαςίασ με διάφορα άτομα, χρθςιμοποιώντασ τθ διαδικαςία  του 
Design Thinking .  
 
Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου κα παρουςιαςτοφν case studies, τα 
εργαλεία και θ μεκοδολογία του Design Thinking.  Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ 
κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν πρακτικι εφαρμογι των εργαλείων του 
Design thinking. 
 
Το εργαςτιριο διοργανώνεται από το ΚΕΠΑ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
ζργου «TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND 
ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνφμιο ‘‘TRIGGER” του Προγράμματοσ 
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» και 
ςε ςυνεργαςία με το Design Thinkers Academy.  
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Tο εργαςτιριο κα ςυντονίηει ο κ. Eduardo Costa, Service and  Interaction 
Designer από το Design Thinkers Academy.  
 
 
Δθλώςτε ςυμμετοχι πατώντασ εδώ. 
 
Πληροφορίεσ : 
ΚΕΠΑ /κα Σκουμπρίδου Χριςτίνα  
Οικιςμόσ Λιδα-Μαρία - 6χλμ Χαριλάου-Θζρμθσ Κτιριο Ερμισ 57001 
Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 
Τ:  2310 480000/ες.142 – F: 2310 480003 – Ε-mail: skoubridouc@e-kepa.gr 
Site : www.e-kepa.gr 
 

 

Λίγα λόγια για το ζργο «TRIGGER»: 

Το ζργο «ΤRIGGER» αφορά ςτθν υλοποίθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ δζςμθσ 
ενεργειών, οι οποίεσ κα ζχουν ςαν τελικό αποτζλεςμα τθν ζνταξθ ςτθν 
αγορά εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ 200 νζων 
αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το  ζργο 
ςτοχεφει πρωτίςτωσ ςτθν αξιοποίθςθ του πολφτιμου ανκρώπινου 
δυναμικοφ τθσ περιοχισ των δφο χωρών ςτθν αγορά εργαςίασ, μζςα από 
τθ δικτφωςθ και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ακαδθμαϊκών ιδρυμάτων και 
τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, δθμιουργώντασ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 
για τουσ νζουσ και τισ γυναίκεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα 
του ζργου: www.thetrigger.eu .  

 

https://docs.google.com/forms/d/1fB_BUUeVXHZBFPcQiJq6rDCeL9WzkkfmamjX0EAZVlk/viewform
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