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PROJEKT INMA – AGENCI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INNOWACJAMI

1.

INMA (Innovation Knowledge and Management Agent) jest jednym z projektów programu Leonardo
da Vinci, który koncentruje się na bardzo aktualnej problematyce nowej strategii UE 2020,
stanowiącej jej długofalowy program społeczno - gospodarczy. W programie tym jednym z trzech
najważniejszych priorytetów jest inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Idea projektu
INMA wywodzi się z pomyślnie zrealizowanego w latach 2003-2005 projektu o nazwie „Innovation
Agent”
Ideą projektu INMA jest przeniesienie wiedzy wypracowanej podczas realizacji poprzedniego
projektu, uzupełnionego o nowe, dostosowane do współczesnych wymagań rozwiązania i wdrożenie
do gospodarki jako niezbędnego narzędzia rozwoju przedsiębiorstw i rynku.
Aby mogło to być realizowane z powodzeniem, zaplanowano powstanie portalu społecznościowego
oraz sieci agentów (kobiet), wzajemnie współpracujących na rzecz rozwoju przede wszystkim sektora
MŚP.
Dwa bezpośrednie cele projektu:
i.

dostarczenie trenerom multimedialnego pakietu szkoleniowego niezbędnej wiedzy na temat
problemu zatrudnienia kobiet oraz wdrażanie innowacji w zakresie MŚP; oraz

ii.

promocja innowacji w przedsiębiorstwach, jako głównego narzędzia pozwalającego na
zrównoważony rozwój oraz wzmocnienie zdolności adaptacyjnych w świetle zmieniających się
warunków rynkowych.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
•

Stworzenie nowego profilu zawodowego w postaci Agenta Innowacji (AI). Jego zadaniem
będzie stałe profesjonalne doradztwo (w trakcie projektu zostanie wypracowany tzw. toolkit
– skrzynka narzędziowa, która uwzględnia potrzeby w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji przyszłego agenta) przedsiębiorcom, innowatorom, menedżerom w zakresie
potrzeb innowacyjnych;

•

Tworzenie kultury i klimatu innowacyjnego na poziomie instytucji lokalnych, regionalnych,
krajowych i europejskich poprzez powstałą sieć agentów innowacji;

•

Zdolność

AI

do

analizy

materialnych

i

niematerialnych

elementów

organizacji

(przedsiębiorstwa, instytucji), odkrywania i sugerowania możliwości ulepszenia ich
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funkcjonowania, a przez to umożliwienie wypracowania optymalnych strategii rozwoju
zainteresowanych podmiotów, co w konsekwencji powinno dawać zainteresowanym
konkurencyjną przewagę na rynku;
•

Działanie na rzecz zacieśniania współpracy na linii szkoła wyższa- przedsiębiorstwo;

•

Koncentracja działań związanych z inwestycjami przedsiębiorstw w innowacje, co pozwoli
znacząco zredukować wydatki oraz wypracować uniwersalny system działań.

Profil projektu kładzie nacisk na pięć głównych obszarów wiedzy:

2.

•

MODUŁ 1: Zarządzanie Strategiczne

•

MODUŁ 2: Odpowiedzialność Społeczna

•

MODUŁ 3: Nowe Technologie w Informacji i Komunikacji - ICT

•

MODUŁ 4: Zarządzanie Wiedzą

•

MODUŁ 5: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

SZKOLENIE PILOTAŻOWE PROJEKTU INMA

a. Grupa docelowa: Obszar innowacji oraz nowych technologii jest głównie reprezentowany przez
mężczyzn, z bardzo małym udziałem kobiet. Cele tego projektu będą koncentrowały się na
zmianie tej sytuacji, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do udziału kobiet, kobiet
dobrze wykształconych, planujących swój powrót lub wejście na rynek pracy;
b. Czas trwania: Przewiduje się około 3-4 miesięcy;
c. Treści szkoleniowe: Treści szkoleniowe zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi
standardami. Wykładowcy dostosowując się do potrzeb i oczekiwań uczestników, mogą sami
zdecydować, który z modułów będzie realizowany w pierwszej kolejności.

NARZĘDZIE SZKOLENIOWE INMA
OBSZARY TEMATYCZNE

1.Zarządzanie
Strategiczne

2. Zarządzanie
Kapitałem
Ludzkim

3. Zarządzanie
Wiedzą

4.
Odpowiedzialność
społeczna

5. Nowe technologie
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Liczba godzin: Zgodnie z założeniami projektu, część teoretyczna zakłada przeprowadzenie do 400
godzin wykładów. Mimo, że na część praktyczną przeznaczone jest do 200 godzin, to studenci mają
możliwość sami zdecydować ile czasu chcą poświęcić na właściwe wykonanie zadania.

Cześć teoretyczna: obejmuje łącznie 80 godzin na każdy moduł, w tym 40 godzin wykładów i 40
godzin przeznaczonych na analizę materiału szkoleniowego poprzez Multimedialne Narzędzie
Szkoleniowe, jak również na współpracę i konsultacje z wykładowcami. Uczestnicy są zobowiązani do
wnikliwego zapoznania się z materiałem przed zaplanowanym spotkaniem klasowym. Podczas
spotkania klasowego materiał ten będzie rozwinięty, uzupełniony o dodatkowe przykłady. Każdy z
modułów zakończy się ćwiczeniami samo oceniającymi, mającymi za zadanie sprawdzić poziom
nabytej wiedzy. Produktem końcowym

całości szkolenia, będzie raport o stanie innowacji we

wcześniej wybranym przez każdego uczestnika przedsiębiorstwie. Wszyscy, którzy dostarczą
wymagany raport, otrzymają certyfikat potwierdzający pomyślne zakończenie szkolenia jako Agenci
Innowacji.

Część praktyczna: Jak już wspomniano, wszyscy uczestnicy w ramach części praktycznej są
zobowiązani do przeprowadzenia analizy obecnego stanu innowacji w wybranym przez siebie
przedsiębiorstwie w czasie około 3 miesięcy. Zaleca się, aby ocenić mocne i słabe
strony/ograniczenia, szanse oraz zagrożenia przedsiębiorstwa (SWOT).

Ewaluacja: Zarówno studenci, jak i trenerzy będą mieć do dyspozycji dokument ewaluacyjny
w celu wypełnienia go podczas spotkań klasowych.

Certyfikacja: Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy szkolenie (zarówno teoretyczną, jak i
praktyczną część) otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu jako Agent
Zarządzania Wiedzą i Innowacjami.

d. Trenerzy:
Każdy z trenerów powinien aktywnie wspierać uczestników szkoleń, odpowiadać na pytania i
wątpliwości podczas ich pracy z materiałem szkoleniowym, jak również w procesie
przygotowawczym raportu końcowego.
W ramach oceny nabytej wiedzy uczestników, trenerzy przekażą pytania do każdego z
omawianych obszarów tematycznych. Przygotowane przez uczestników odpowiedzi, będą mogły
być analizowane na każdej z ostatnich sesji każdego z modułów.
6
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3. INMA – MATERIAŁ EDUKACYJNY
Materiał edukacyjny INMA dzieli się na 5 obszarów tematycznych. Każdy obszar tematyczny
podzielony jest na jeden lub więcej rozdziałów, każdy rozdział z kolei na podrozdziały i
poszczególne części.

4.

MULTIMEDIALNE NARZĘDZIE SZKOLENIOWE
a. Sposób rejestracji
W celu zalogowania się do strony zawierającej materiał szkoleniowy, prosimy kliknąć na link
http://www.inma-project.eu, a następnie na baner umieszczony po prawej stronie z napisem
„MULTIMEDIALNE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE”.
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Po kliknięciu na „MULTIMEDIALNE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE”, uzyskamy następujący obraz:

Powyższy obraz przedstawia wszystkie realizowane moduły. Dostęp do ich zawartości można uzyskać
jedynie po wcześniejszym zalogowaniu. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz odpowiedź e-mail od
administratora strony internetowej INMA w celu aktywacji konta.
Witaj,
Dziękujemy za rejestrację na portalu INMA. Twoje konto zostało już utworzone, ale zanim będzie można z niego
korzystać, wymaga uaktywnienia.
W tym celu naciśnij poniższy odnośnik albo skopiuj go i wklej w pasku adresu Twojej przeglądarki:
http://www.inmaproject.eu/index.php?option=com_users&task=registration.activate&token=8fdd9fc2c11580539962e44682a1919
a
Po aktywacji będzie możliwe logowanie się na stronie http://www.inma-project.eu/, przy pomocy poniższej
nazwy użytkownika i hasła:
Użytkownik: Nazwa
Hasło: *************
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Następnie wpisujesz nazwę użytkownika , hasło i klikasz „zaloguj”.

b. Zapomniałeś hasła lub nazwy użytkownika
Należy kliknąć na jeden z powyższych odnośników „Nie pamiętasz hasła?” lub „Nie pamiętasz
nazwy?” i wówczas otrzymasz wiadomość na zarejestrowany wcześniej adres mailowy.

c. Edytuj swój profil
Edytuj swój profil postępując zgodnie z poniższym obrazem:
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W rezultacie otrzymasz następujący obraz:

W celu modyfikacji kliknij „Dostosuj profil” uzyskując poniższy obraz. Aby zatwierdzić wystarczy
kliknąć „wyślij” i wszystkie zmiany zostaną zapisane.
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d. Moduły oraz ich struktura
W celu rozpoczęcia szkolenia kliknij na wybrany moduł.

Alternatywnie, możesz wejść na pasek menu rozwijanego „MATERIAŁY SZKOLENIOWE” wybierając z
niego właściwy moduł; tak jak to jest pokazane na poniższym przykładzie:
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Po wybraniu odpowiedniego modułu następująca informacja pojawi się na Twoim ekranie:
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W dziale „Podkategorie” wszystkie załączniki są aktywne i pozwalają na swobodne przejście do
zawartości rozdziału.
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Każdy podrozdział zawiera materiał szkoleniowy, łącznie z ćwiczeniami samosprawdzającymi.
Aby przejść do zawartość podrozdziału, wystarczy kliknąć na: PRZECZYTAJ PDF jak pokazuje poniższy
obraz:
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NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie mogę się zalogować używając mojego hasła:
Upewnij się, że wprowadzane przez Ciebie hasło jest prawidłowe i wpisywane jest we właściwej
rubryce. Należy pamiętać, aby nie używać polskich znaków mając na uwadze fakt istnienia podziału
na małe i duże litery.

Poprosiłem o hasło i login, lecz go jeszcze nie otrzymałem:
Podczas rejestracji należy upewnić się, że podany adres e-mail jest właściwy.

Mam wątpliwości i pytania dotyczące treści prezentowanych modułów:
Należy skontaktować się z wykładowcą odpowiedzialnym za dany moduł.

Co z ćwiczeniami samooceniającymi?
Wykładowca powinien sprawdzić, czy uczestnicy zapoznali się z materiałem szkoleniowym on-line.
Nie później niż 3 dni przed ostatnią sesją danego modułu, wszyscy słuchacze powinni przesłać do
wykładowcy drogą mailową swoje odpowiedzi na pytania zawarte w dziale
„ćwiczenia samooceniające”. Odpowiedzi będą wspólnie omawiane i analizowane na ostatnich
zajęciach klasowych.
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