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Išradingumo galima išmokti
Rūro universiteto Bochume mokslininkai planuoja naujas tęstinio profesinio rengimo
programas
Projektas InnoWeit, skirtas Pietų, Pietryčių ir Šiaurės Rytų Europos šalims
Norint, kad šiandien mus lydėtų sėkmė, turime būti išradingi. Pasirodo, išradingumo
galima išmokti. Rūro universiteto Bochume mokslininkai sukūrė naują tęstinio profesinio
rengimo programą „InnoWeit – nuo inovacijų iki tęstinio profesinio rengimo“. Šios
programos pagalba įmonių iš Bulgarijos, Graikijos, Lietuvos, Vengrijos ir Ispanijos
darbuotojai skatinami gilinti savo įgūdžius naujų produktų, paslaugų ir darbo proceso
srityse. Mokslininko dr. Martin Kröll vadovaujamas projektas prasidėjo 2013 spalio 1 d. ir
truks dvejus metus. Pasitelkus LOENARDO DA VINCI inovacijų diegimo programą,
projektui finansuoti bus skiriama 400 000 EUR.
Gerinti konkurencinius gebėjimus
Inovacijos yra stebuklingas žodis, reiškiantis sėkmingą idėjų įgyvendinimą. „Įmonė tik tada
išnaudoja visą savo turimą potencialą, kai į procesą įtraukia kuo daugiau darbuotojų“, - teigia
Martin Kröll. Kaip parodė ES šalyse atlikta studija , Bulgarijos, Graikijos Ispanijos ir Vengrijos
inovacijų potencialas yra žemesnis nei vidutinis. Projekto InnoWeit pagalba jo autoriai nori
išsiaiškinti, kaip tęstinis profesinis mokymas padeda darbuotojams generuoti naujas idėjas ir jas
įgyvendinti. Konkrečiai šaliai pritaikytos programos vėliau bus taikomos ir kitose ES šalyse.
InnoKenn metodas
Tam, kad būtų įvertinti ir išanalizuoti esami ir galimi įvairių šalių įmonių darbuotojų įgūdžiai, dr.
Kröll ir jo komanda naudoja taip vadinamą InnoKenn metodą. Metodo pagalba sužinoma, kokios
kompetencijų didinimo programos kokiai šaliai tinka labiausiai. Metodas, padedantis įmonėje
identifikuoti silpnąsias ir stipriąsias vietas, šiuo metu jau plačiai taikomas visoje Vokietijoje.
Programos kūrėjai bendradarbiauja su Ekonomikos ir užimtumo struktūrų modernizavimo
institutu (IMO) Hildene, prisidėjusiu prie InnoKenn metodo rengimo.
Projekto partneriai visoje Europoje
Projekto įgyvendinimui InnoWeit bendradarbiauja su šiais partneriais: Pramonės ir prekybos
rūmais Bulgarijoje, Pramonės, prekybos ir amatų rūmais Vengrijoje, Konsultacine įmone Nikolas
Raptakis & SIA O.E - iniochos.Simvouleftiki Kretoje, Graikijoje, Tęstinio profesinio rengimo
metalo apdirbimo srityje organizacija Ispanijoje bei Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais,
UAB AHK Service Lietuvoje.
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