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Scris de Elmo De Angelis Vineri, 17 Decembrie 2010 15:24

Content - News
Dragi cititori,
Acest newsletter îsi propune sa va informeze despre ultimele activitati ale proiectului înainte de
31/12/2010:
1. Întâlnirea de proiect în Ancona;
2. Rezultatele fazei de testare;
3. Publicarea Raportului de studii de caz, a Raportului de procesare de date si a Manualului de bune
practici;
4. Dezvoltarea sustenabila;
5. Contacte.
1.

Întâlnirea de proiect în Ancona

A patra întâlnire a echipelor din proiect a avut loc în Ancona si s-a axat pe doua puncte importante: primul
l-a reprezentat comunicarea diferitelor experiente din faza de testare; iar al doilea a constat în finalizarea
materialului produs si ajustarea produselor finale pe baza rezultatelor testarii.
Fiecare partener a raportat experienta fazei de testare din tara sa, subliniind aspectele pozitive si negative
ale acesteia. Aceasta ne-a permis sa strângem toate sugestiile si sa îmbunatatim, în cadrul fazei finale,
materialul si procedurile proiectului.
Al doilea punct, în special, a implicat atât finalizarea mecanismelor (ghidul + setul de instrumente) ca
urmare a rezultatelor testarii si a sugestiilor obtinute în aceasta faza, precum si producerea de noi
materiale capabile sa ofere indicatii mult mai precise în ce priveste punerea în aplicare a acestor
mecanisme. Discutia s-a centrat pe alegerea documentelor care sunt mai potrivite pentru raportarea
diferitelor experiente de testare. Scopul principal a fost sa ofere sugestii clare privind aplicabilitatea
mecanismelor pentru toti cei care doresc sa foloseasca, în viitor, în companiile lor mecanismele create în
cadrul proiectului SKRAT.
2.

Rezultatele fazei de testare

Fiecare partener a testat procedurile si materialele proiectului în 5 companii ale industriei metalurgice din
tara natala. Companiile, desi apartin aceluiasi sector de productie, au fost alese pentru a reflecta
varietatea (afaceri de familie, IMM-uri, companii foarte mari care concureaza pe piata internationala).
Astfel, partenerii din proiect au putut verifica pe cont propriu eficacitatea materialelor în situatii diferite, cu
scopuri si nevoi diverse.
Faza de testare a fost implementata de fiecare partener folosind o metodologie aleasa de comun acord în
cadrul întâlnirii anterioare din Lisabona. Au fost folosite, mai ales, date în legatura cu fiecare implementare
pentru a crea un studiu de caz pentru fiecare companie implicata. În plus, au fost strânse observatii si
opinii aditionale procesului prin folosirea chestionarelor pe fiecare grup implicat în procesul de testare
(colegi, parti interesate, facilitatori, directori de companie si muncitori). Aceasta a permis partenerilor sa
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obtina o varietate de perspective si sa înteleaga diferitele observatii ale punctelor tari si slabe ale
interventiei SKRAT.
3.

Publicatii

Materiale specifice au fost create pentru a explica clar modul în care se va desfasura procesul de testare.
Acestea vor ramâne ca suport pentru aplicatii ulterioare ale mecanismelor si procedurilor sugerate de
proiect. Prin examinarea datelor si studierea diferitelor experiente ale partenerilor, companiile care vor dori
sa foloseasca strategiile SKRAT pentru management si conservarea cunostintelor vor întelege mai bine
cum pot aplica mecanismele într-o varietate de moduri pentru a se potrivi circumstantelor lor. În
consecinta, acest material suport va ajuta companiile sa identifice si sa implementeze mecanismele cele
mai potrivite scopului lor.
"Raportul studiilor de caz" a fost revazut, corectat si publicat. Acest document cuprinde toate informatiile
privind faza de testare îndeplinita de fiecare partener al proiectului. Sunt indicate caracteristicile generale
ale fiecarei companii implicate în testare (dimensiune, piata, vânzari, sector etc), instrumentele care au
fost folosite si modul cum au fost aplicate, si, acolo unde a fost posibil, rezultatele finale obtinute sau
asteptate la nivel individual, de echipa si de organizatie, precum si un rezumat al modului în care a fost
perceputa testarea de catre reprezentantii fiecarei companii.
Al doilea document care va fi produs este "Raportul procesarii de date”. Acesta reprezinta colectia de date
obtinute din chestionarele completate de diferite persoane implicate în faza de testare. Datele, colectate
prin sistemul online, au fost cumulate pentru a oferi o vedere de ansamblu. Acest document permite o
comparatie între analiza calitativa a "Raportului studiilor de caz” si analiza cantitativa a rezultatelor. Acest
raport include chestionarele folosite pentru colectarea de date, oferind astfel companiilor mecanismele de
monitorizare a diferitelor faze din proiect.
Al treilea document pentru publicare este "Manualul de bune practici". Acesta este o resursa usor de
accesat care ofera un sinopsis al proiectului. Manualul rezuma atât supozitiile teoretice, cât si
perspectivele operationale concrete ale proiectului SKRAT. Prima parte descrie baza teoretica si inovativa
pe care a fost construit proiectul, urmata de un rezumat al fazei de testare si a modului în care
mecanismele SKRAT au fost implementate în tari diferite. Exemplele concrete de bune practici vor oferi
suport aditional companiilor în punerea în aplicare a mecanismelor si a procedurilor SKRAT.
4.

Sustenabilitate

Partenerii considera prioritara diseminarea motivatiei si a metodologiilor propuse în cadrul proiectului
SKRAT. Aceasta diseminare continua din partea partenerilor, la care se adauga împartasirea
experientelor de catre companii din sectoare similare, va contribui la asigurarea sustenabilitatii
propunerilor, având în vedere ca mai multe organizatii iau în considerare folosirea setului de instrumente
în viitor.
5.

Contact

SKRAT este coordonat de Dna. Marta Mendez Fuente, Fundación para la Formación, la Cualificación y el
empleo en el sector Metal de Asturias, Spania.
< Anterior
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