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PREZENTACJA
Po ponad półtorarocznym okresie wytężonej pracy, projekt INMA- Agenci
Zarządzania Wiedzą I innowacjami współfinansowany przez Narodową Agencje
w
Hiszpanii,
Autonomiczną
Agencję
Europejskich
Programów
Edukacyjnych(OAPEE) programu LLP, zbliża się do końcowego najważniejszego
etapu realizacji.
Niniejszy, drugi już biuletyn projektu INMA, przedstawia zakres działań jakie
zostały wykonane od połowy 2011 roku do dzisiaj. Co więcej, zaprezentowany
zostanie zakres działań, które pozostały jeszcze do zrealizowania przed
zakończeniem projektu.

WIADOMOŚCI
W dniu 4 czerwca 2012 roku, lider projektu Documenta w porozumieniu
pozostałymi partnerami przesłał wniosek do Narodowej Agencji w Hiszpanii o
przedłużenie czasu trwania projektu. Zgodnie z wcześniej zawartą umową projekt
miał się zakończyć 30 września 2012.
Narodowa Agencja, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zdecydowała się
na przyznanie 3- miesięcznego przedłużenia czasu trwania projektu. W związku
z nowymi ustaleniami projekt zakończy się w dniu 30 grudnia 2012 roku.
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WIADOMOŚCI
Od 2 czerwca 2012 do konsorcjum projektowego dołączył nowy partner. Jest to
Urząd Miasta Santander, który weźmie udział w ostatniej fazie projektu. Wybór
nowego partnera został oficjalnie zatwierdzony przez Hiszpańską Narodową
Agencję programu (OAPEE).
Zadaniem nowego partnera podobnie jak całego konsorcjum, będzie
opracowanie modułu Zarządzanie Wiedzą oraz jego udostępnienie do fazy
testowej we wszystkich krajach partnerskich.
Finałowa konferencja projektu INMA odbędzie się w dniach 29-30 listopada w
mieście Santander w Hiszpanii.

ROZWÓJ PROJEKTU
W początkowej fazie projektu INMA, wcześniej zdefiniowany profil “Agenta
Innowacji” został dostosowany do potrzeb nowo sformułowanego konsorcjum
oraz podzielony na pięć wybranych bloków tematycznych: Zarządzanie
Strategiczne, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Zarządzanie Wiedzą,
Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa oraz Nowe Technologie.
Nadrzędną wartością definiowanych modułów był czynnik innowacyjny, który miał
być zawarty w treściach szkoleniowych.
Opracowanie treści szkoleniowych było dosyć złożoną czynnością I nie
zakończyłoby się sukcesem, gdyby nie efektywna współpraca wszystkich
partnerów konsorcjum.
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ROZWÓJ PROJEKTU

Każdy z partnerów miał za zadanie opracować zakres tematyczny jednego z
wyznaczonych modułów:

• Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (ZPSB), Polska: Zarządzanie
Strategiczne

• DIMITRA, Grecja: Nowe Technologie
• DOCUMENTA, European Institute for Training and Development Studies,
Hiszpania: Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa

• Business Innovation Center (CEEI), Francja: Zarządzanie Kapitałem
Ludzkim

• Santander City Council: Zarządzanie Wiedzą

Termin zakończenia prac nad modułami przewidywany jest na koniec sierpnia
2012 r. Wówczas będzie możliwe podjęcie kolejnych działań zmierzających do
przekształcenia oryginalnego profilu szkoleniowego w multimedialne narzędzie
szkoleniowe dla trenerów w celu uzyskania dobrych rezultatów zgodnych z
oryginalnym materiałem szkoleniowym. Łącznie przy wprowadzaniu agentów na
rynek pracy i innowacji na poziomie przedsiębiorstw MŚP. Służyć to powinno
także wspieraniu innowacji w organizacji, jako głównym narzędziu ułatwiającym
równowagę przedsiębiorstwa, uczeniu się przez całe życie oraz dostosowaniu do
nowych wyzwań na poziomie Europy.
Narzędzie multimedialne projektu jest obecnie w fazie rozwoju. Partner grecki
jest odpowiedzialny za przygotowanie narzędzia oraz udostępnienie
wypracowanych treści w formacie on-line. Będzie ono również dostępne w pięciu
językach partnerów projektu czyli: angielskim, hiszpańskim, greckim, polskim
oraz francuskim.

4

SPOTKANIA PARTNERSKIE
Od początku trwania projektu czyli od października 2010 r. do sierpnia 2011 r.
odbyły się dwa międzynarodowe spotkania:

•

Pierwszym było spotkanie inaugurujące projekt “kick-off meeting” w
Atenach w Grecji, w dniach 13 I 14 grudnia 2011. Zaprezentowano tam
ideę projektu łącznie z prezentacją oryginalnego profilu i jego transferu
do nowych krajów partnerskich.

•

Podczas drugiego spotkania, które miało miejsce w Szczecinie (4-5
czerwiec 2011r.) nowy profil projektu został uzupełniony I ostatecznie
zatwierdzony przez konsorcjum.

Podczas kolejnego etapu trwania projektu czyli od sierpnia 2011 do sierpnia
2012 odbyły się dwa kolejne spotkania:
•

W Barcelonie (20 sierpień 2011 r.)odbyło się spotkanie między
partnerami Z Hiszpanii I Grecji, w celu ustalenia formatu wytycznych
oraz zakresu tematycznego planowanych szkoleń. Zostały ustalone cele
szczegółowe, łącznie z terminami do kiedy mają być osiągnięte.

•

Kolejne trzecie spotkanie partnerskie miało miejsce w dniach 29 i 30
marca 2012r. w Aix-En Provence we Francji. Przedstawione zostały
tam wstępne koncepcje oraz zakres tematyczny modułów każdego z
partnerów. Został też określony plan działania na czas zbliżającego
się okresu realizacji szkoleń.
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PRZYSZŁE DZIAŁANIA

Podczas ostatniego etapu projektu INMA, wszyscy partnerzy zobowiązani są do
aktywnego udziału w następujących pracach:

•

Przygotować multimedialne narzędzie szkoleniowe we wszystkich językach
krajów partnerskich: EN, SP, GR, PL, FR.

•

Przetestować i zatwierdzić multimedialne narzędzie szkoleniowe z grupą
docelową w każdym kraju partnerskim.

•

Przeprowadzić ocenę szkolenia w celu wprowadzenia ewentualnych
modyfikacji/ulepszeń gwarantujących efektywność działania multimedialnego
narzędzia szkoleniowego

•

Brać
aktywny udział w tworzeniu sieci portalu społecznościowego
skupiającego ekspertów, organizacje, trenerów oraz uczestników szkolenia w
celu wymiany poglądów oraz doświadczeń z realizowanych szkoleń (InnoNet
Book).

•

Aktywnie uczestniczyć w spotkaniu finałowym projektu, które będzie miało
miejsce w 29-30 listopada 2012 w Santander w Hiszpanii.
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ORGANIZACJE PARTNERSKIE PROJEKTU INMA
Pod przewodnictwem Dokumenty jako promotora z Hiszpanii w projekcie biorą
udział następujące organizacje:
•

DIMITRA, Greece: www.dimitra.gr

•

Business Innovation Center (CEEI), France: www.ceei-provence.com

•

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

•

GTIR Intelligent and Responsible Territory Management, Spain.

•

Santander City Council, Spain: www.santander.es

•

DOCUMENTA, European Institute for Training and Development Studies,
Spain: www.documenta.es

Aby uzyskać więcej informacji lub wziąć udział w projekcie, prosimy o kontakt z:
Jerzy Rozwadowski
rozwadowski@zpsb.szczecin.pl
Tel. 91 814 94 69
Jacek Wójcik
jwojcik@zpsb.szczecin.pl
Tel. 91 814 94 84
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