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WPROWADZENIE
W związku ze zbliżającym się ostatnim już etapem projektu INMA– Agent Zarządzania
Wiedzą i Innowacjami, finansowanym przez Hiszpańską Agencję „Autonomous Agency for
Educational Programs Europeans (OAPEE)” w ramach programu Unii Europejskiej – Leonardo
da Vinci – uczenie się przez całe życie, przygotowany został trzeci i zarazem ostatni Biuletyn,
przedstawiający działania, które miały miejsce w omawianym okresie.

Listopad 2012 Documenta, w związku z odstąpieniem od współpracy partnera z Francji –
CEEI, w agencji OAPEE została złożona prośba o zatwierdzenie zmian w projekcie. Zmiany te
dotyczyły działań i założonych wyników.
29. listopada 2012 w hiszpańskim Santander w CEFEM (Training and Employment Centre of
the Municipality of Santander) odbyło się końcowe spotkanie z udziałem partnerów projektu
INMA: Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Santander City Council, Dimitra, GTIR S. L. oraz
Documenta jako lidera projektu.
Podczas spotkania partnerzy dokonali wnikliwej końcowej analizy pakietów zadaniowych,
działań oraz rezultatów projektu. Dowiedli realizacji celów założonych na początku oraz
wyszczególnili kwestie, które należy uporządkować, aby z powodzeniem móc zakończyć
projekt.
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AKTUALNOŚCI

30. listopada 2012 w hiszpańskim Santander w Pałacu Magdaleny odbyła się Konferencja
Końcowa, podczas której przedstawiono profil Agenta Zarządzania Wiedzą i Innowacjami.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 rano przemową pani dyrektor Urzędu
Pośrednictwa Pracy Kantabrii – Marii Ángeles Sopeña. Omówiono kilka interesujących
prezentacji dot. profilu INMA, wskazując jednocześnie na znaczenie projektu w dobie kryzysu
gospodarczego i bezrobocia. Ponadto przedstawiono korzyści płynące z multimedialnego
narzędzia szkoleniowego INMA z punktu widzenia regionalnych i lokalnych władz, małych i
średnich przedsiębiorstw, a także europejskich organizacji zaangażowanych w projekt.

ROZWÓJ PROJEKTU
Multimedialne narzędzie szkoleniowe

Każdy partner projektu skupił się na jednym wyznaczonym module tematycznym:
•

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polska: Zarządzanie Strategiczne

•

DIMITRA, Grecja: Nowe technologie

•

Urząd miasta Santander, Hiszpania: Zarządzanie Wiedzą

•

DOCUMENTA, Hiszpania: Odpowiedzialność Społeczna Biznesu oraz Zarządzanie
Kapitałem Ludzkim
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Podczas ostatniego etapu projektu zakończyło się opracowywanie treści pięciu obszarów
tematycznych wchodzących w skład programu szkolenia Agentów Innowacji,
przetłumaczonych na cztery języki: polski, grecki, hiszpański i angielski.

Grecki partner projektu Dimitra, odpowiedzialny za zaprojektowanie i stworzenie
multimedialnego narzędzia szkoleniowego INMA, zaadaptował treści pięciu pełnych
obszarów tematycznych w 4 w/w językach.

Pilotażowe Szkolenie INMA
W sierpniu, rozpoczęło się (równolegle w Polsce, Grecji i Hiszpanii) pilotażowe szkolenie
„Agent Zarządzania Wiedzą i Innowacjami”, którego głównym celem było wdrożenie 5
wybranych modułów tematycznych wśród grupy słuchaczek. Odbywało się to za pomocą
spotkań klasowych oraz nauki własnej poprzez multimedialne narzędzie szkoleniowe w tym
celu utworzone.

400
godzin
200
godzin

•

spotkania w grupie, każda sesja prowadzona przez jednego wykładowcę –
specjalistę w danej dziedzinie

•

nauka on-line.

•

Przygotowanie pisemnej pracy końcowej „Innowacyjny plan dla wybranego
przedsiębiorstwa”

Zebrane opinie słuchaczek, zainteresowanych organizacji, wykładowców oraz ekspertów,
pozwolą na udoskonalenie istniejącego pakietu narzędziowego oraz podniosą jego możliwość
wdrożenia w przyszłych innowacyjnych przedsięwzięciach.

BIULETYN 03 –– PROJEKT INMA

Szkolenie posiadało następującą strukturę metodologiczną:

Zakończenie treningu INMA we wszystkich trzech krajach odbyło się w połowie grudnia 2012
(w Polsce 15.12.2012). Szkolenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, co dla
organizatorów jest ogromną satysfakcją.
Partnerzy projektu zebrali informacje zwrotne od słuchaczek, wykładowców i
zaangażowanych organizacji, co będzie pomocne w udoskonaleniu ostatecznej wersji
multimedialnego narzędzia szkoleniowego „Agent Zarządzania Wiedzą i Innowacjami”.

29 listopada 2012 w hiszpańskim Santander w CEFEM (Training and Employment Centre of
the Municipality of Santander) odbyło się końcowe spotkanie z udziałem partnerów projektu
INMA: Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Santander City Council, Dimitra, GTIR S. L. oraz
Documenta jako lidera projektu.

Oprócz wnikliwej końcowej analizy pakietów zadaniowych, działań oraz rezultatów projektu,
partnerzy zwrócili szczególną uwagę na kończące się pilotażowe szkolenia „Agent
Zarządzania Wiedzą i Innowacjami” trwające w trzech wspomnianych już krajach.
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SPOTKANIA PONADNARODOWE

Ponadto partnerzy omówili kwestię działań mających na celu rozpowszechnienie idei
projektu. Ustalono, że zostaną stworzone dwie dodatkowe ulotki informacyjne oraz artykuły
prasowe. Jedna z ulotek dotyczyć będzie narzędzia szkoleniowego on-line, druga zaś
stanowić będzie prezentację profilu zawodowego agenta zarządzania wiedzą i innowacjami.
Obie ulotki dostępne będą zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Wirtualna społeczność INMA (istniejąca w ramach wcześniej utworzonego portalu
społecznościowego) to kolejna silna strona rozpowszechniania idei projektu. Jest to bowiem
„miejsce spotkań” studentów, wykładowców, przedsiębiorców i innych interesariuszy. Ta
międzynarodowa sieć pozwala na wymianę informacji, na uczenie się i wzbogacanie swojej
wiedzy.

30 listopada 2012 – Konferencja Końcowa w hiszpańskim Santander w Pałacu Magdaleny
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Partnerzy pracowali również nad przyszłym funkcjonowaniem rezultatów projektu w swoich
krajach. Zidentyfikowali potencjalne bariery oraz konteksty, w których rezultaty te mogą stać
się bardziej użyteczne.

Wymiana doświadczeń pozwoliła na analizę zarówno obecnej sytuacji, jak i perspektyw
zmian. Szkolenie INMA dla wykwalifikowanych, bezrobotnych kobiet przeprowadzone w
Hiszpanii, Polsce i Grecji wkrótce powinno przynieść wymierne efekty. W Santander 5 z 25
słuchaczek właśnie wkroczyło na rynek pracy.
Maria Angeles Sopeña podkreśliła rolę promowania konkurencyjności oraz wspomniała o
inicjatywie „Przedsiębiorca Kantabrii”, której celem jest zachęcenie społeczeństwa do
dzielenia się najlepszymi praktykami, kreatywnością i innowacyjnymi pomysłami, by
wzmocnić gospodarkę.
Następnie dyrektor ds. marketingu w firmie Cafés Dromedario – D. Alberto Vidal –
przedstawił kilka przykładów życiowych sukcesów. Podkreślił znaczenie wartości, jakości i
zróżnicowania, zaangażowania we współpracę, definicję doskonałości: inwestycje, praca i
talent oraz potrzeba bycia w ciągłej gotowości do reakcji na zmiany rynkowe i wymagania
klientów.
Dyrektor Revalento – D. Roger Van Der Winkel – przedstawił szczegółową definicję
„Uczących się Przedsiębiorstw” oraz wyniki badań przeprowadzonych w różnych firmach w
związku z tym tematem.
Dimitra (Grecja), ZPSB (Polska), Agencja Rozwoju Miasta Santander i Documenta
przedstawiły pokrótce wstępną ocenę efektów szkolenia INMA w swoich krajach.
Gema Diaz Dominguez zamknęła konferencję darząc uznaniem inicjatywę i wartość jaką
wniesie do społeczeństwa oraz przeprowadzone szkolenia INMA.
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W konferencji udział wzięły m.in. takie osoby, jak: członek rady ds. zatrudnienia i rozwoju
przedsiębiorstw – Gema Díaz Domínguez, dyrektor urzędu pośrednictwa pracy – Maria
Angeles Szopena, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Zarządu Kantabria,
pani Amaya Fernánde z Agencji Rozwoju Miasta Santander, dyrektor Documenta – D. Javier
Farto, a także eksperci z różnych zaangażowanych organizacji europejskich.

INMA PROJECT PARTNER ORGANIZATIONS

•

DIMITRA, Grecja: www.dimitra.gr

•

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polska: www.zpsb.szczecin.pl

•

GTIR Intelligent and Responsible Territory Management, Hiszpania.

•

Santander Municipality, Hiszpania: www.santander.es

•

DOCUMENTA, Hiszpania: www.documenta.es

W celu uzyskania więcej informacji o projekcie INMA prosimy o kontakt:

info@documenta.es
Phone: (+34) 942 76 07 07

BIULETYN 03 –– PROJEKT INMA

Pod przewodnictwem DOCUMENTA, lidera projektu, partnerami projektu INMA są:

