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InnoSupportTransfer –
MVU Inovatīvās Darbības Atbalsts
Leonardo da Vinci Inovācijas Pārneses
Projekts

Oktobris 2007 – Oktobris 2009

www.innosutra.net

PROJEKTA SATURS

PROJEKTA REZULTĀTI

IEGUVĒJI UN IEGUVUMI

Apmācību vajadzība
Mūsdienās daudz tiek runāts par inovāciju
svarīgumu, mēs gribam (un mums jābūt)
inovatīviem. Bet kā to sasniegt? Pretstatā
populārajai domai, ka inovācijas pamatā ir
saistītas ar iedvesmu, jāsaka, ka inovācijas ir
vairāk sistemātisks darbs. Lai darbs būtu
efektīvs un veiksmīgs, jārīkojas saskaņā ar
iepriekš izvēlētām
inovāciju ieviešanas
stratēģijām, tāpēc ir ļoti svarīgi tās apzināt.
Pētījumi rāda, ka profesionālajā izglītībā
inovāciju stratēģijas priekšmets nav starp
galvenajām apmācību programmām. Viens no
iemesliem tam varētu būt fakts, ka šī sarežģītā
priekšmeta attiecīgas apmācību metodes līdz
šīm nav izstrādātas.
Projekta mērķis uzlabot un papildināt inovatīvās darbības
pamatelementu rokasgrāmatu maziem un
vidējiem uzņēmumiem, kura tika izveidota
2005. gadā InnoSupport (2003.-2005.g.)
projekta ietvaros.
Vairāk kā 1000 reģistrēto lietotāju no 50
Pasaules valstīm apmeklēja rokasgrāmatas
interneta portālu www.innosupport.net.
Latvijā rokasgrāmata tika izdota divos
izdevumos 2005. un 2007. gados. Izdevumus
atbalstīja Latvijas Republikas Ekonomikas
Ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra.

Modulārā apmācību programma apvienos
MVU izglītības un attīstības procesus. Sekojot
programmas
moduļiem
MVU
saņems
konkrētas instrukcijas un darbības virziena
norādes.
Projekta beigās inovatīvās darbības modulārā
apmācību
metodika
tiks
apkopota
rokasgrāmatā.
Rokasgrāmatas interneta versija tiks izveidota
izmantojot modernus multimediju instrumentus
– animāciju, audio un video, izvēles rūtiņas,
piemērus u.c.

Projekta
interneta
platforma
piedāvās
lietotājiem pieredzes un zināšanu apmaiņas
iespējas:
‘Sarunu istabas’ ideju apmaiņai par
interesējošo tēmu, problēmu vai risinājumu
Pašiem lietotājiem personīgi izveidot
apmācību saturu, izmantojot web 2.0
tehnoloģijas (wikis, blogs u.c.)

Internetā rokasgrāmata tiks publicēta septiņās
valodās.

) Izglītības, balstītas uz praksi , turpmākā
uzlabošana:
•

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem
un speciālistiem

•

Pētniecības un attīstības personālam

•

Tehnoloģiskā procesa personālam

•

Mārketinga un pakalpojumu
personālam

•

Biznesa un tehnoloģiju konsultantiem

•

Studentiem

) Vieglāk sekot prasībām, saistītām ar
inovācijām, piemēram, juridiskiem patentu
jautājumiem, jautājumiem starptautiskajā
mārketingā, u.t.t.
) Inovācijas process strauji ienāk MVU
ikdienā, bet turpmākās izglītības iespējas
šinī jomā ir stipri ierobežotas. Tāpēc mērķa
grupas inovācijas sistēmas modulāro
apmācību programmu var izmantot
darbavietās
un
pašas
kontrolēt
pašapmācību procesu.
) Programmas lietošanas pieredze var tikt
izmantota profesionālajā un augstākajā
izglītībā.

