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Content - News
Dragă cititorule,
Acest prim buletin informativ are drept scop prezentarea sintetică a activităŃilor şi
rezultatelor obŃinute în primele nouă luni de desfăşurare a proiectului SKRAT (Practici
strategice pentru retenŃia şi transmiterea know-how-ului în cadrul organizaŃiilor).
SKRAT este un proiect de Dezvoltare a InovaŃiilor al programului Leonardo Da Vinci
focalizat pe măsurile de retenŃie şi de transmitere a know-how-ului în cadrul companiilor
active din sectorul industriei metalurgice şi constructoare de maşini. Într-un context în
care măsurile active de acest tip sunt reduse, proiectul urmăreşte să ofere soluŃii
inovative companiilor care se confruntă cu fenomenul de pierdere a cunoaşterii şi a
deprinderilor profesionale, cauzat în special fluctuaŃiei ridicate a personalului, schimbării
în structura de vârstă a angajaŃilor, competiŃiei ridicate, dificultăŃilor economice şi intrării
premature în categoria populaŃiei inactive.

Parteneriatul urmăreşte să dezvolte:
i)
o metodologie pentru retenŃia şi transmisia know-how-ului în situaŃiile de
fluctuaŃie a personalului, dezvoltată în cadrul sistemelor de învăŃare de la nivelul
întreprinderii;
ii)

un sistem inovati de învăŃare bazat pe studii de caz şi exemple de bună practică.

Acest buletin informativ vă oferă informaŃii despre:
1. contribuŃiile partenerilor şi activităŃile la zi desfăşurate în cadrul proiectului.
2. cercetările realizate şi rapoartele disponibile.
3.modalităŃile de a obŃine ştiri şi informaŃii despre diferite aspecte ale proiectului.
4.viitoarele activităŃi ale proiectului.
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ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectului

Echipa proiectului SKRAT a organizat prima întâlnire a proiectului la Gijon- Spania pe 26
şi 27 ianuarie 2009. În cadrul întâlnirii fiecare partener şi-a prezentat instituŃia şi au fost
detaliate activităŃile specifice fiecărui pachet de activităŃi cât şi rezultatele aşteptate. Au
fost dezbătute şi convenite detalii privind calendarul de lucru şi responsabilităŃile
specifice pentru perioada celor doi ani de proiect.

2.

Cercetări disponibile

În cadrul parteneriatului SKRAT au fost elaborate rapoarte naŃionale pentru toate Ńările
implicate în proiect, focalizate pe două arii principale de interes:
i) situaŃia curentă a IMM-urilor active din sectorul industriei metalurgice şi construcŃiilor
de maşini, îndeosebi a provocărilor curente reprezentate de procesul de îmbătrânire,
fluctuaŃie, managementul cunoaşterii şi relevanŃa dezvoltărilor recente în domeniul
ECVET (sistemul european de credite transferabile în învăŃământul profesional)
and
ii) metodologii şi instrumente curente utilizate în aria retenŃiei şi transferului de know-how
la nivelul companiilor.
Pe baza rezultatelor de cercetare prezentate în cadrul celei de-a doua întâlniri
transnaŃionale ce a avut loc la Bucureşti, în data de 13-14 iulie 2009, un raport de
sinteză a fost elaborat şi analizat. Cu această ocazie au fost discutate, de asemenea,
primele idei privind setul de resurse pentru IMM-uri ce va fi elaborat în cadrul proiectului.

3.

NoutăŃi şi informaŃii despre proiect

NoutăŃi şi informaŃii detaliate despre proiect pot fi găsite la adresa: www.know-howretention.eu . În prezent o parte din conŃinutul de pe acest site este tradus în limbile
partenerilor: germană, italiană, portugheză, română şi spaniolă.
Vă invităm să ne trimiteŃi comentariile sau sugestiile dumneavoastră la secŃiunea
contact!

4.

ActivităŃi viitoare

Până la finalul lunii august 2009 rapoartele naŃionale şi raportul de sinteză vor fi
finalizate şi validate de către toŃi partenerii. O prezentare sintetică a raportului va fi

http://www.know-how-retention.eu/ro.html?view=article&catid=1%3Anews&id=9%...

30/12/2009

Primul buletin informativ, Iulie 2009

Página 3 de 3

disponibilă imediat pe website-ul proiectului, pentru feedback şi comentarii. În lunile
următoare activităŃile proiectului se vor concentra pe colectarea şi elaborarea setului de
resurse (toolkit) ce va fi testat în diferite IMM-uri pentru a fi validat, atât ca şi conŃinut cât
şi ca metodologie.
Nu rataŃi cele mai noi ştiri despre proiect din site şi din următorul buletin informativ!

5.

Contact

Proectul SKRAT este coordonat de Marta Mendez Fuente, FundaŃia pentru Formare,
Calificare şi Ocupare din sectorul Metal Asturia, Spania.
< Anterior

Următor >
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