Ενημερωτικό Δελτίο 03

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Ισπανικό Οργανισμό για τα
Ευρωπαϊκά προγράμματα (OAPEE) με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

INMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟNEWSLETTER No. 3
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε αυτό το τελικό δελτίο θα περιγράψουμε τις πρόσφατες αλλαγές και τις κινήσεις που
έχουν γίνει και θα αναφέρουμε λεπτομερώς την εξέλιξη του προγράμματος, το έργο και τις
δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί σε αυτό το τελικό στάδιο. Επίσης, θα επισημάνουμε τα
γεγονότα και τις συναντήσεις που απομένουν για το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος ΙΝΜΑ.
ΝΕΑ
Νοέμβριος 2012 η Documenta, σε συναίνεση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους
του προγράμματος ΙΝΜΑ, αποστάλθηκε για έγκριση στον OAPEE αίτηση για τροποποίηση
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αλλαγών στις ενέργειες και τα
προϊόντα του έργου ως αποτέλεσμα της εξόδου του Γάλλου εταίρου CEEI, από την
σύμπραξη.
29η Νοεμβρίου, 2012 οι εταίροι του προγράμματος ΙNMA, West Pomeranian Business
School, Santander City Council, «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, GTIR S. L., και η Documenta ως
συντονιστής του προγράμματος, συμμετείχαν στην τελική συνάντηση του προγράμμτος στο
CEFEM (Κέντρο Κατάρτισης και Απασχόλησης του Δήμου του Santander) στο Santander,
Ισπανία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων, έγινε μια ενδελεχή τελική ανασκόπηση των
πακέτων εργασίας, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του έργου, προκειμένου να
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και των παραμέτρων που τέθηκαν στην αρχή και να
ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
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Το πρόγραμμα INMA έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, σε αυτό το τελικό στάδιο των
δραστηριοτήτων και το κλείσιμο των τελικών προϊόντων παρουσιάζουμε το τρίτο και
τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του ΙΝΜΑ – Ευρωπαίου Μέντορα Καινοτομίας, που
χρηματοδοτείται από τον Ισπανικό Οργανισμό, Αυτόνομη Υπηρεσία Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (OAPEE), μέσω του προγράμματος Δια Βίου μάθησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΝΕΑ

Το συνέδριο, που ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί άνοιξε η Διευθύντρια της Υπηρεσίας
Απασχόλησης της Καντάμπρια κα. Ángeles Sopeña. Σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου
υπήρξαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικά με το προφίλ του ΙΝΜΑ, επισημαίνοντας τη
σημασία του εν λόγω έργου στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της υψηλής
ανεργίας, αλλά και τη βιωσιμότητα του πολυμεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου του ΙΝΜΑ,
τόσο σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο ΜμΕ,
καθώς και Ευρωπαϊκών Οργανισμών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εκπαιδευτικό Πολυμεσικό Εργαλείο

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης του έργου (Οκτώβριος), έχουμε ολοκληρώσει το
περιεχόμενο των πέντε θεματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος
σπουδών για την κατάρτιση των Μεντόρων Καινοτομίας, καθώς και την μετάφραση της
κάθε θεματικής περιοχής σε τέσσερις γλώσσες: Πολωνικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Αγγλικά.
Ο κάθε εταίρος του προγράμματος επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης
θεματικής περιοχής:


West Pomeranian Business School (WPBS), Πολωνία: Στρατηγικό Μάνατζμεντ



«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε, Ελλάδα: Νέες Τεχνολογίες



Δήμος του Σανταντέρ, Ισπανία: Διαχείριση Γνώσης



DOCUMENTA, Ισπανία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού
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Την 30η Νοεμβρίου, 2012 πραγματοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος INMA
σε χώρο του Palacio de la Magdalena στην πόλη Σανταντέρ της Ισπανίας, όπου
παρουσιάστηκε το επαγγελματικό προφίλ του Μέντορα Καινοτομίας.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η «ΔΗΜΗΤΡΑ» υπεύθυνη για τη δημιουργία και το σχεδιασμό του πολυμεσικού εργαλείου
του INMA, έχει προσαρμόσει το περιεχόμενο των πέντε ολοκληρωμένων θεματικών τομέων
του INMA σε 4 γλώσσες για την εισαγωγή τους στο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησαν ταυτόχρονα στην Πολωνία, Ελλάδα και Ισπανία τα πιλοτικά
προγράμματα κατάρτισης "Μέντορες Καινοτομίας", με κύριο στόχο να δοκιμαστεί και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του πολυμεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου που
αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα INMA.
Μέσω του πιλοτικού προγράμματος του INMA, θα αναλυθεί η αποτελεσματικότητα του
πολυμεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα
πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο θα
έχουμε την ανατροφοδότηση από την πλευρά των τελικών χρηστών: μαθητών, καθηγητών
αλλά και εμπλεκόμενων φορέων.
Το πιλοτικό πρόγραμμα του INMA απευθύνεται σε γυναίκες με υψηλά τυπικά προσόντα και
εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι σήμερα άνεργες ή επιζητούν βελτίωση σε επαγγελματικό
επίπεδο.
Το πιλοτικό πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης blended
learning συνδυάζοντας:

•

6 συναντήσεις στην αίθουσα αφιερωμένες στην εισαγωγή και το
«κλείσιμο» των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η κάθε συνάντηση θα
πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός καθηγητή που ειδικεύεται
στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

•

On-line εκπαίδευση.

•

Εκπόνηση της πρακτικής άσκησης “Πλάνο διαχείρισης Καινοτομίας” σε
ΜμΕ.

400
ώρες

200
ώρες
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INMA Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης

Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΙΝΜΑ στις τρεις χώρες θα
πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής, η ανταπόκριση και οι πρώτες
εντυπώσεις που συγκεντρώθηκαν αναφορικά με το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις
τρεις χώρες ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές.


Μόλις το πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωθεί, οι εταίροι του προγράμματος θα
συλλέξουν τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση από τους φοιτητές, τους
καθηγητές, και από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς σε μια έκθεση, που θα μας
καθοδηγήσει για την ολοκλήρωση και την προσαρμογή της τελικής έκδοσης του
εκπαιδευτικού πολυμεσικού εργαλείου των «Μεντόρων Καινοτομίας".

Κατά το τελευταίο στάδιο του έργου ΙΝΜΑ έχουμε οργανώσει δύο διακρατικές
συναντήσεις.
4η Διακρατική συνάντηση του προγράμματος INMA, 29η Νοεμβρίου 2012 Σανταντέρ
(Ισπανία)
Η τέταρτη διακρατική συνάντηση συντονισμού του προγράμματος ΙΝΜΑ
πραγματοποιήθηκε την 29η Νοεμβρίου στο Σανταντέρ (Ισπανία), με τη συμμετοχή
εκπροσώπων από το Δήμο Σανταντέρ, της Documenta και GTIR από την Ισπανία, από το
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε Α.Ε από την Ελλάδα και West Pomeranian Business School, από την
Πολωνία.
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επίσης, οι εταίροι εργάστηκαν για την διάχυση και την δημοσιότητα του έργου με την
δημιουργία δύο επιπλέον φυλλαδίων με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο,
καθώς και μια δημοσίευση. Ένα από τα φυλλάδια, θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με
το διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης, ενώ το άλλο θα χρησιμοποιηθεί ως μια παρουσίαση
του επαγγελματικού προφίλ του Μέντορα Καινοτομίας. Και τα δύο θα είναι διαθέσιμα στη
μητρική γλώσσες των εταίρων, καθώς και στην αγγλική γλώσσα.
Το κοινωνικό δίκτυο του ΙΝΜΑ είναι ένα άλλο ισχυρό σημείο της διάχυσης. Είναι ένα σημείο
συνάντησης για τους φοιτητές, τους εισηγητές, τις επιχειρήσεις και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό το διεθνές δίκτυο επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών,
τη μάθηση αλλά και τον εμπλουτισμό.
Τέλος, κατά την διάρκεια της τελευταίας διακρατικής συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ένα
εργαστήριο αξιολόγησης. Οι εταίροι εργάστηκαν για την μελλοντική βιωσιμότητα των
προϊόντων του έργου στις χώρες τους. Έτσι, εντόπισαν τα πιθανά εμπόδια στη χρήση των
προϊόντων αυτών, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι
πιο χρήσιμα.
Τελικό Συνέδριο του προγράμματος INMA 30 Νοεμβρίου 2012, Σανταντέρ (Ισπανία)
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Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι έκαναν μια επισκόπηση της κατάστασης
του έργου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ολοκλήρωση των πιλοτικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων "Μέντορες Καινοτομίας" που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στις
τρεις προαναφερθείσες χώρες.

Πραγματοποιήθηκε, ανταλλαγή εμπειριών από διάφορους συμβούλους σε διαφορετικούς
θεματικούς τομείς που εστιάζει το πρόγραμμα, καθώς και ανάλυση τόσο της τρέχουσας
κατάστασης όσο και των μελλοντικών προοπτικών. Το συνέδριο, ολοκληρώθηκε με μια
συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης αναφορικά με το πρόγραμμα κατάρτισης από την
πλευρά των συμμετεχόντων ανέργων γυναικών στα προγράμματα που διεξήχθηκαν στην
Ισπανία (Σανταντέρ), την Πολωνία και την Ελλάδα, οι οποίες σύντομα θα ξεκινήσουν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις. Στο Σανταντέρ, οι 5 από τους 25 συμμετέχοντες (45
αιτήσεις) επιλέχθηκαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Η Maria Angeles Sopeña άρχισε τονίζοντας την ανάγκη για την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας και ανακοίνωσε την επικείμενη παρουσίαση (στις 14 Σεπτεμβρίου),
της πρωτοβουλίας «Επιχειρηματίας της Cantabria», όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο
κατάρτισης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει το
σύνολο της κοινωνίας στη μεταφορά καλών πρακτικών, τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία για την ενίσχυση της οικονομίας.
Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Marketing του Καφέ “Dromedario” κ. Alberto Vidal, συνέδεσε
την επαγγελματική τους εμπειρία στον χώρο, εκθέτοντας διαφορετικές ιστορίες επιτυχίας.
Τόνισε δε, την αξία της ποιότητας και τη διαφοροποίηση, τη δέσμευση για συνεργασία,
αλλά και τον ορισμό της αριστείας: επενδύσεις, εργασία και ταλέντο, καθώς και η ανάγκη
να είσαι συνεχώς σε επιφυλακή αναφορικά με τις αλλαγές της αγοράς και τις ανάγκες των
πελατών.
Ο διευθυντής του Revalento, Roger D. Van Der Winkel, παρουσίασε έναν λεπτομερή
ορισμό της έννοιας «Οργανισμοί Μάθησης» και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες σχετικά με αυτό.
Η «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Ελλάδα), το WPBS (Πολωνία), ο Οργανισμός Ανάπτυξης του Δήμου
Σανταντέρ και η «Documenta» συμπλήρωσαν το πανόραμα παρέχοντας τα πρώτα
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Πλησιάζοντας η ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε την 30η
Νοεμβρίου το Τελικό του Συνέδριο στο Palacio de la Magdalena στην πόλη Σανταντέρ, στο
οποίο συμμετείχαν, η Σύμβουλος για την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Gema Díaz Domínguez, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Απασχόλησης της Καντάμπρια κα.
Angeles Sopeña, εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας της
κυβέρνησης της Cantabria, η κα. Amaya Fernández από τον Οργανισμό Ανάπτυξης του
Σανταντέρ, ο Πρόεδρος της Documenta Δρ. Javier Farto, καθώς και εμπειρογνώμονες από
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

αποτελέσματα αξιολόγησης της διαδικασίας της κατάρτισης που υλοποιήθηκε στις
αντίστοιχες χώρες.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INMA
Υπό την καθοδήγηση της DOCUMENTA ως ανάδοχος του έργου, οι ακόλουθοι ευρωπαϊκοί
οργανισμοί αποτελούν τους εταίρους του προγράμματος ΙΝΜΑ:
•

«ΔΗΜΗΤΡΑ», Ελλάδα : www.dimitra.gr

•

The West Pomeranian Business School (WPBS), Πολωνία: www.zpsb.szczecin.pl

•

GTIR Intelligent and Responsible Territory Management, Ισπανία.

•

Δήμος Σανταντέρ, Ισπανία: www.santander.es

•

DOCUMENTA, Ισπανία: www.documenta.es
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας:
«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ
Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα
Υπεύθυνος για επικοινωνία: Μόσχης Λευτέρης
Τηλ.: 2410 554026, Φαξ: 2410 554028
e-mail: moschis@dimitra.gr
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Η Σύμβουλος για την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων Gema Diaz
Dominguez ήταν υπεύθυνη για το κλείσιμο του Συνεδρίου εκθειάζοντας τόσο την αξία
αυτής της πρωτοβουλίας για την κοινωνία όσο και τα προγράμματα κατάρτισης που
διεξάγονται.
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