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Διδάσκοντας την εφευρετικότητα
Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ (Ruhr Universität Bochum) της
Γερμανίας αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης
Ερευνητικό έργο InnoWeit για χώρες της νότιας, νοτιοανατολικής και βορειοανατολικής
Ευρώπης
Για να έχει κανείς σήμερα επιτυχία, πρέπει να είναι εφευρετικός – το «πώς» μπορεί να το
διδαχθεί.
Ορμώμενη από την παραδοχή αυτή, ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Επιστήμης της
Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ της Γερμανίας (Institut fuer Arbeitswissenschaft Ruhr Universität Bochum) ξεκινά το έργο «InnoWeit - von der Innovation zur beruflichen
Weiterbildung» (InnoWeit – από την καινοτομία στη δια βίου μάθηση). Ως αποτέλεσμα του
έργου Επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λεττονία, την Ουγγαρία και την Ισπανία
θα έχουν, τα κατάλληλα μέσα κατάρτισης του προσωπικού τους για την ενίσχυση της
ικανότητάς τους να εφευρίσκουν και να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τρόπους
εργασίας.
Το υπό το συντονισμό του Dr. Martin Kroell έργου έχει την έναρξή του την 1η Οκτωβρίου 2013
και διάρκεια δύο ετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων επιχορηγεί τη χρηματοδότηση του
έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταφοράς Καινοτομίας LEONARDO DA VINCI.
Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
«Καινοτομία» είναι η μαγική λέξη, που σημαίνει απλά τη μετουσίωση μιας ιδέας σε πρακτικό
αποτέλεσμα. «Μια επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμικό της πλήρως, μόνο όταν
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του προσωπικού της», δηλώνει ο Martin Kroell. Σε
μελέτη για το δυναμικό καινοτομίας των χωρών-μελών της Ε.Ε. η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία
και η Ουγγαρία βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο. Με το έργο InnoWeit η ερευνητική ομάδα του
Πανεπιστημίου του Μπόχουμ επιδιώκει να διερευνήσει, πώς θα μπορούσαν να σχεδιαστούν
προγράμματα κατάρτισης, όπου οι συμμετέχοντες θα διδάσκονται πως να αναπτύσσουν και να
υλοποιούν νέες ιδέες. Τα σχετικά προγράμματα, που θα αναπτυχθούν σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου,
θα μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν με σχετικές προσαρμογές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Μέθοδος InnoKenn
Προκειμένου να αξιολογηθούν και να αναλυθούν οι υφιστάμενες ικανότητες και δυνατότητες των
επιχειρήσεων στις επιμέρους χώρες, η ομάδα του έργου υπό τον Martin Kroell θα χρησιμοποιήσει τη
Μέθοδο InnoKenn, ένα εργαλείο μέτρησης της Ικανότητας Καινοτομίας. Με την εφαρμογή της
συγκεκριμένης μεθόδου θα καταστεί εμφανές, ποια μέτρα ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι τα κατάλληλα
για κάθε μία από τις χώρες. Η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία για την
ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων και την αντίστοιχη ενίσχυση ή εξάλειψή τους. Το Ινστιτούτο
Επιστήμης Εργασίας συνεργάζεται για τη εφαρμογή της μεθόδου InnoKenn με το ινστιτούτο IMO
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(IMO –Institut) με έδρα το Hilden (Γερμανία), το οποίο είχε ουσιαστική συμμετοχή στην ανάπτυξή
της μεθόδου αυτής.
Εταίροι του έργου στην Ευρώπη
Στο έργο InnoWeit θα συνεργαστούν εταίροι από τις χώρες, όπου αυτό θα υλοποιηθεί: Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry (Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο του Gabrovo,
Βουλγαρία), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Pécs-Baranyai, Ουγγαρία), Ηνίοχος Συμβουλευτική, Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Ηράκλειο
Κρήτης, Fundación laboral del metal (Οργανισμός Κατάρτισης της μεταλλουργικής Βιομηχανίας
στην Ισπανία)και AHK Service UAB (Γερμανο-Βαλτικό Επιμελητήριο στη Λεττονία).
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