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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ
Απηό είλαη ην πξώην ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΝΜΑ –
ύκβνπινη Καηλνηνκίαο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ Δζληθό Ιζπαληθό
Οξγαληζκό, κηα Απηόλνκε Τπεξεζία γηα ηα Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά
Πξνγξάκκαηα (OAPEE) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν ελεκεξσηηθό δειηίν ζα απνζηέιιεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα
ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνύληαη, ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ αιιά θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ
ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο εληόο ησλ νπνίσλ ζα εθαξκνζηεί.
ε απηό ην πξώην ελεκεξσηηθό δειηίν ζα εμεγήζνπκε ελ ζπληνκία ηη είλαη ην
ΙΝΜΑ, ηη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα, πνηα είλαη ηα επόκελα
βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, αιιά θαη πνηνη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα.
INMA – ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ INMA
Σν πξόγξακκα INMA επηδηώθεη λα απαληήζεη ζε έλαλ από ηνπο ζηόρνπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, «όηη ε γλώζε απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο» κε ηε κεηαθνξά πξνο ηηο
ρώξεο-κέιε ελόο λένπ Δπξσπατθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνθίι. Όηαλ ην αξρηθό
πξνθίι (κόλν ζηα ηζπαληθά), πξνζδηνξίζηεθε θαη δνθηκάζηεθε απνδείρζεθε ε
ηθαλόηεηά ηνπ λα ελζσκαηώζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο
ην πξόγξακκα ΙΝΜΑ, πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο εηθνληθνύ
εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε άκεζε ρξήζε ηνπ θαη ζε άιιεο
επξσπατθέο ρώξεο. ηνρεύεη επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο
ησλ επελδύζεσλ ζηελ θαηλνηνκία αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ
πόξσλ ησλ Δπξσπατθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ). Δπηπιένλ,
ζηνρεύεη ζηελ πξνώζεζε επαθώλ θαη αληαιιαγώλ κεηαμύ εηδηθώλ,
νξγαληζκώλ, ΜκΔ θαη αηόκσλ πνπ ζα ιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε,
κέζα από ηε δεκηνπξγία 2 εζληθώλ δηθηύσλ (ηνπ δηθηύνπ ησλ νξγαληζκώλ θαη
ηνπ δηθηύνπ ησλ ζηειερώλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν κέζσ ηεο
εηθνληθήο θνηλόηεηαο).
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Σν εθπαηδεπηηθό πξνθίι ηνπ ΙΝΜΑ ρσξίδεηαη ζε 5 ελόηεηεο:
 Δλόηεηα1: ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη


Δλόηεηα 2: Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ

 Δλόηεηα 3: Γηαρείξηζε Γλώζεο
 Δλόηεηα 4: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε
 Δλόηεηα 5: Νέεο Σερλνινγίεο
ΟΙ ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ INMA
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ ΙΝΜΑ είλαη ε πξνζαξκνγή θαη ε κεηαθνξά ηνπ αξρηθνύ
πξνθίι ηνπ "Πξάθηνξα Καηλνηνκίαο», κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκνπ
πεξηερνκέλνπ, παξερόκελνπ κέζσ κηαο online δηαδξαζηηθήο πιαηθόξκαο, κε
δύν απεπζείαο ζηόρνπο:
 ηελ κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνύ πξνθίι ζε έλα πνιπκεζηθό εθπαηδεπηηθό
εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, εμάγνληαο ηα θαιά απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ κε ην αξρηθό πξνθίι (ηόζν ζε επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όζν θαη ζε επίπεδν θαηλνηνκίαο
ησλ ΜκΔ),
 θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε νξγαληζκνύο θαη
επηρεηξήζεηο σο θύξην εξγαιείν γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο βησζηκόηεηαο, ηεο
δηα βίνπ κάζεζεο αιιά θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο αιιαγέο ζε
Δπξσπατθό επίπεδν.
Η ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ INMA
Σν πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αληηπξνζσπεύεηαη
θπξίσο από ηνπο άλδξεο, ελώ ε εθπξνζώπεζε ησλ γπλαηθώλ βξίζθεηαη ζε
πνιύ ρακειό επίπεδν. Σν INMA ζηνρεύεη λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή απηήο ηεο
θαηάζηαζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηνλ ηνκέα
απηό, βνεζώληαο άλεξγεο γπλαίθεο κε πςειά πξνζόληα λα εηζέιζνπλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ην πξνθίι ζα πξνσζεζεί κεηαμύ ησλ ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ηεο
θαηλνηνκίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ
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ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΩΡΑ
Η έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010. Καηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί νη αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο:


Μεηάθξαζε ζηα αγγιηθά ηνπ αξρηθνύ πξνθίι «Πξάθηνξαο Καηλνηνκίαο»,
δεδνκέλνπ όηη ήηαλ αξρηθά κόλν ζηελ ηζπαληθή γιώζζα γηα ηε κεηέπεηηα
κεηάθξαζή ηνπ ζηηο γιώζζεο ησλ εηαίξσλ.



Γύν δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ:
o Η πξώηε ήηαλ ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ INMA ζηελ Αζήλα,
(13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ, 2010), ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ην
πξσηόηππν πξνθίι θαη ε πξνηεηλόκελε κεηαθνξά ηνπ πξνθίι ζην
πιαίζην ηνπ ΙΝΜΑ.

o Καηά ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Szczecin, Πνισλία (4 θαη 5 Ινπιίνπ 2011), είρε επηθπξσζεί ην
λέν πξνθίι, αιιά θαη λέν πεξηερόκελν πξνζηέζεθε ζην
πξνθίι, κεηά από κειέηεο πνπ νη εηαίξνη δηεμήγαγαλ ζηηο
ρώξεο ηνπο.
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Αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, θαζώο θαη ηεο θαηλνηνκίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα
ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ
Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνθίι ηνπ INMA.
Κνηλή Δπξσπατθή έθζεζε πνπ ζπλνςίδεη θαη ζπγθξίλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
θαηλνηνκίαο ηεο θάζε ρώξαο εηαίξνπ θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ εθαξκόδεηαη
ζε επίπεδν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηνλ ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Αλάιπζε ηνπ ελδερόκελνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ην εξγαιείν "Οξγαληζκνί
Μάζεζεο" ζην πξνθίι ηνπ ΙΝΜΑ, έλα εξγαιείν πνπ αλαπηύρζεθε από
ηνπο Οιιαλδνύο εηαίξνπο.
Αλάπηπμε ηεο εηθόλαο θαη ηνπ ινγόηππνπ ηνπ ΙΝΜΑ.

ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ
ε απηό ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ ΙΝΜΑ, όινη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα:






Πξνζαξκόζνπλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν
ηεο θάζε ελόηεηαο, αλαθνξηθά κε ην πξνθίι πνπ θάζε εηαίξνο είλαη
ππεύζπλνο λα αλαπηύμεη.
Δπηθύξσζε ηνπ πξνθίι, κέζα από δύν εξγαζηήξηα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε θάζε ρώξα-εηαίξν, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ
εηδηθνί (από δηαθνξεηηθνύο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνθίι) θαη
νξγαληζκνί ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα.
Γεκηνπξγία ελόο πνιπκεζηθνύ εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ / online
πιαηθόξκα.



Μόιηο ε online πιαηθόξκα εηνηκαζηεί, ζα δεκηνπξγεζεί ην InnoNetBook
δίθηπν ην νπνίν είλαη κηα εηθνληθή θνηλσληθή θνηλόηεηα γηα ηελ αληαιιαγή
θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηόζν
εκπεηξνγλσκόλσλ όζν θαη νξγαληζκώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ έξζεη ζε
επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εξγαζηεξίσλ, θαζώο επίζεο
θαη ηελ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηώλ θαη γπλαηθώλ πνπ έιαβαλ ηελ
εθπαίδεπζε.



Γνθηκή ηνπ πνιπκεζηθνύ εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ κε ηελ νκάδα-ζηόρν.



Αμηνιόγεζε θαη επηθύξσζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγήζεθαλ από ην ΙΝΜΑ.
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ΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ INMA

Τπό ηελ θαζνδήγεζε ηεο DOCUMENTA, σο θνξέα θπληνληζηήο ηνπ
έξγνπ, νη Δπξσπαίνη εηαίξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθόινπζνη:
 REVALENTO, Οιιαλδία: www.revalento.nl
 «ΓΗΜΗΣΡΑ» ΚΔΔ ΑΔ, Διιάδα: www.dimitra.gr
 Business Innovation Center (CEEI), Γαιιία: www.ceei-provence.com
 The West Pomeranian Business School (WPBS), Πνισλία:
www.zpsb.szczecin.pl
 DOCUMENTA, European Institute for Training and Development
Studies, Ιζπαλία: www.documenta.es
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ή αν θέλεηε να ζςμμεηέσεηε ζηο
ζςγκεκπιμένο έπγο, παπακαλούμε επικοινωνήζηε μαζί μαρ:
«ΓΗΜΗΣΡΑ» ΚΔΔ ΑΔ
Παιαηνιόγνπ 19, 41223 Λάξηζα
Τπεύζπλνη γηα επηθνηλσλία: Αλαζηαζνπνύινπ Βαζηιηθή, Μόζρεο Λεπηέξεο
Σει.: 2410 554026, Φαμ: 2410 554028
e-mail: Anastasopoulou@dimitra.gr
moschis@dimitra.gr
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