NUO INOVACIJŲ PRIE PROFESINIO TOBULĖJIMO

PROJEKTO
TIKSLAS

Vokietijoje sukurtą InnoKenn metodą pritaikyti kitose ES šalyse
Remiantis gautais rezultatais vystyti ir įgyvendinti tęstinio kompetencijų
ugdymo programas

InnoKenn metodas..

Keturios InnoKenn dimensijos

... matuoja įmonės inovatyvumą
... jį įdiegė jau daugiau nei 8.000 įmonių Vokietijoje
... jo pagrindą sudaro apklausos anketa, kurios dėka atliekama įmonės
strateginio valdymo, procesų, struktūros, darbuotojų valdymo ir
kompetencijų analizė
... nustato įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses atskirose veiklos srityse
... taikomas visuose įmonės skyriuose, apklausoje dalyvauja visi
darbuotojai

Strateginis valdymas

Procesai

Tikslų apibrėžimas ir strategijos
suformulavimas, vadovavimas,
sąveika, orientacija į vartotojų
poreikių tenkinimą

Idėjų valdymas,
orientacija į produktus ir
paslaugas, procesų
pritaikymas, metodų
naudojimas

Struktūra

Darbuotojai

Darbo organizavimas ir
organizacinė struktūra, darbo
sąlygos, finansavimas,
personalo struktūra

Žinios ir kompetencijos,
kultūra, darbuotojų įtraukimas į
sprendimų priėmimą,
interesų atstovavimas

Projekto etapai
InnoKenn mokymai
Inovacijų propaguotojai
Įmonės viduje

Inovacijų ekspertai
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Už įmonės ribų

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Imlumo inovacijoms
stiprinimas per tikslingus
darbuotojų mokymus

Švietimo įstaigos
Verslo asociacijos
Mokslo, inovacijų, technologijų
agentūros ir pan.

Įmonės darbuotojai
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Įmonės inovatyvumo
analizė taikant
InnoKenn metodą

Dialogo apie
inovacijas
skatinimas įmonėje

Keturių tęstinio kompetencijų ugdymo modulių vystymas, kurių
pagrindą sudaro...
... Penki ekspertų praktiniai mokymai ES šalyse
... InnoKenn metodo taikymas

Partneriai Europoje
Institut zur Modernisierung
von Wirschafts- und
Beschäftigungsstrukturen GmbH

Modulių
įgyvendinimas

Papildoma informacija
IMO - Institut zur Modernisierung von Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen GmbH (NRW) {Vokietija}
AHK Service UAB [Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje,
Lietuvoje -Vilnius] {Lietuva}
Габровска търовско-пронишлена палата [Industrie und Handelskammer
Gabrovo, Gabrovo] {Bulgarija}
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara [Industrie und Handelskammer
Pécs-Baranyai] {Vengrija}

Dr. Martin Kröll
Užimtumo mokslų institutas
Tel.: +(49) 234/32-23292
E-mail: martin.kroell@rub.de
www.innoweit.de

Fundación Laboral del Metal [Stiftung der Metalindustrie, Santander Cantabria] {Ispanija}
ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ [eniochos.CONSULTING -Unternehmensberatung,
Iraklion - Kreta]{Graikija}

Šis projektas finansuojamas remiant Euruos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

