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Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον Εθνικό Ισπανικό Οργανισµό για τα
Ευρωπαϊκά προγράµµατα (OAPEE) µε την υποστήριξη του προγράµµατος ∆ια Βίου
Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Μετά από ενάµιση έτος έντονης εργασίας και λίγο πριν ξεκινήσει το τελικό στάδιο
του προγράµµατος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, σας
παρουσιάζουµε το δεύτερο ενηµερωτικό δελτίο του έργου ΙΝΜΑ-European
Innovation Management, (Μέντορες Καινοτοµίας) που χρηµατοδοτείται από το
Εθνικό Ισπανικό Οργανισµό, Αυτόνοµη Υπηρεσία για τα Ευρωπαϊκά
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (OAPEE) µέσω του προγράµµατος ∆ια Βίου
µάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτό το ενηµερωτικό δελτίο θα παρουσιαστούν οι αλλαγές και οι κινήσεις που
έγιναν πρόσφατα αναφορικά µε το έργο. Επιπλέον, θα περιγραφεί λεπτοµερώς η
εξέλιξη του έργου, οι ενέργειες και οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν από τα
µέσα του 2011 µέχρι και σήµερα. Επίσης, θα επισηµανθούν οι δραστηριότητες
και οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτό το τελικό στάδιο του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος ΙΝΜΑ.

ΝΕΑ
Την 4η Ιουνίου 2012, η Documenta, σε συναίνεση µε τους υπόλοιπους εταίρους
του ευρωπαϊκού προγράµµατος ΙΝΜΑ, υπέβαλε αίτηση στον ισπανικό εθνικό
οργανισµό OAPEE προτείνοντας την παράταση της διάρκειας του συγκεκριµένου
προγράµµατος. Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν από την 1η Οκτωβρίου 2010
µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2012.
Στις 2 Ιουλίου 2012, ο ισπανικός εθνικός οργανισµός OAPEE έδωσε την έγκρισή
του στο αίτηµα αναφορικά µε την παράταση του προγράµµατος INMA. Η νέα
διάρκεια που καθορίστηκε για το πρόγραµµα είναι από 1η Οκτωβρίου 2010 µέχρι
πλέον και την 30η ∆εκεµβρίου 2012. Ενώ η τελική έκθεση υλοποίησης του
προγράµµατος θα παραδοθεί ένα µήνα µετά την 30 ∆εκ. του 2012.
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ΝΕΑ
Το Santander City Council, όπως και οι άλλοι εταίροι, αναπτύσσει το
περιεχόµενο ενός από τα θεµατικά πεδία του προγράµµατος ΙΝΜΑ στο πλαίσιο
του πολυµεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου, όταν λοιπόν αυτό επιτευχθεί το
Santander City Council θα δοκιµάσει το εργαλείο µε Ισπανούς σπουδαστές.
Η τελική διάσκεψη του προγράµµατος ΙΝΜΑ θα πραγµατοποιηθεί την 29η και 30η
Νοεµβρίου 2012 στην πόλη Santander, Ισπανία.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράµµατος INMA, έχουµε
προσαρµόσει το προηγούµενο προφίλ «Πράκτορας Καινοτοµίας» και καθορίσει
το νέο εκπαιδευτικό προφίλ στο πλαίσιο του ΙΝΜΑ, το οποίο χωρίζεται σε 5
θεµατικές περιοχές: Στρατηγική ∆ιοίκηση, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού,
∆ιαχείριση Γνώσης, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και τις Νέες
Τεχνολογίες. Μετά λοιπόν τον καθορισµό του προφίλ, έχουµε επικεντρωθεί στο
σχεδιασµό και την ανάπτυξη καινοτόµων περιεχοµένων για την κάθε θεµατική
περιοχή.
Η επεξεργασία του περιεχοµένου υπήρξε ένα πολύπλοκο έργο το οποίο
επιτεύχθηκε µε την οµαδική εργασία των εταίρων του ΙΝΜΑ.
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κάθε εταίρος επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης θεµατικής
περιοχής:

• West Pomeranian Business School (WPBS), Πολωνία: Στρατηγική
∆ιοίκηση

• «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε, Ελλάδα: Νέες Τεχνολογίες
• DOCUMENTA, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση και την
Ανάπτυξη, Ισπανία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

• Business Innovation Center (CEEI), Γαλλία: ∆ιοίκηση Ανθρώπινου
∆υναµικού

• Santander City Council, Ισπανία: ∆ιαχείριση Γνώσης
Όλα τα περιεχόµενα των θεµατικών τοµέων του εκπαιδευτικού εργαλείου του
ΙΝΜΑ προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Αυγούστου. Τότε
θα είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα του προγράµµατος,
µετατρέποντας το αρχικό προφίλ σε ένα πολυµεσικό εκπαιδευτικό εργαλείο, που
θα επιτρέπει στους εκπαιδευτές να εξάγουν τα καλά αποτελέσµατα που
προέκυψαν από το αρχικό προφίλ (τόσο σε επίπεδο ενσωµάτωσης των
συµµετεχόντων στην αγορά εργασίας, όσο και σε επίπεδο καινοτοµίας των
ΜµΕ), και να προωθήσουν την ενίσχυση της καινοτοµίας στους
οργανισµούς/επιχειρήσεις ως ένα βασικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της
βιωσιµότητας, της δια βίου µάθησης και της προσαρµογής στις νέες αλλαγές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το πολυµεσικό εκπαιδευτικό εργαλείο έχει ήδη αναπτυχθεί. Με την ολοκλήρωση
και των εκπαιδευτικών προφίλ το «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, εταίρος υπεύθυνος για
τη δηµιουργία του πολυµεσικού εργαλείου, θα εισάγει το εκπαιδευτικό υλικό που
έχει αναπτυχθεί σε on-line µορφή. Επίσης, µόλις κάθε εταίρος ολοκληρώνει την
ανάπτυξη του θεµατικού τοµέα που του έχει ανατεθεί, το περιεχόµενο θα
µεταφράζεται στις γλώσσες των χωρών εταίρων του ΙΝΜΑ. Ως εκ τούτου, το
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πολυµεσικό εκπαιδευτικό εργαλείο θα είναι
διαθέσιµο σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά,
Ελληνικά, Πολωνικά, και Γαλλικά.

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράµµατος ΙΝΜΑ, από αρχή του το
2010 µέχρι τα µέσα Αυγούστου 2011 διοργανώθηκαν δύο διακρατικές
συναντήσεις:
•

Η πρώτη συνάντηση, η εναρκτήρια του INMA πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα,
στην Ελλάδα (13 και 14 ∆εκεµβρίου 2010), όπου
παρουσιάστηκαν το αρχικό προφίλ αλλά και η προτεινόµενη µεταφορά
του νέου προφίλ ΙΝΜΑ.

•

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακρατικής συνάντησης, που
πραγµατοποιήθηκε στο Szczecin, Πολωνία (την 4η και 5η Ιουλίου 2011),
το νέο προφίλ επικυρώθηκε και το τελικό περιεχόµενο προστέθηκε στο
προφίλ.

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου, από τον Αύγουστο του 2011 µέχρι τον
Αύγουστο του 2012, πραγµατοποιηθήκαν δύο διακρατικές συναντήσεις:
•

Μια εσωτερική συνάντηση µεταξύ «∆ήµητρας» και «Documenta» στη
Βαρκελώνη, Ισπανία (20 Αυγούστου 2011) που είχε βασικό στόχο να
καθορίσει τη µορφή και τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να
ακολουθηθούν αναφορικά µε το περιεχόµενο των θεµατικών περιοχών.
Επιπλέον, στόχος ήταν η ενηµέρωση και ο καθορισµός των προθεσµιών
και των στόχων εργασίας που πρέπει να πληρούνται.

•

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου προκειµένου να
παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των
περιεχοµένων των θεµατικών περιοχών και τον καθορισµό των
προβλεπόµενων προθεσµιών αλλά και το χρονοδιάγραµµα των
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εργασιών πραγµατοποιήθηκε στο Aix-En
Provence, στη Γαλλία (την 29η και 30η
Μαρτίου του 2012).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης του προγράµµατος ΙΝΜΑ όλοι οι εταίροι
θα αναπτύξουν ενεργά τις ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες:
•

Ολοκλήρωση του πολυµεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου σε όλες τις γλώσσες
των χωρών εταίρων: EN, SP, GR, PL, FR.

•

Έλεγχος και επικύρωση του πολυµεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου µε την
οµάδα-στόχο σε κάθε χώρα-εταίρο.

•

Αξιολόγηση της on-line εκπαίδευσης που θα πραγµατοποιηθεί µε το
πολυµεσικό εκπαιδευτικό εργαλείο, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
τροποποιήσεις / βελτιώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του
πολυµεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου.

•

Συνέχιση της ενεργούς συµµετοχής στο InnoNetBook, εικονικό κοινωνικό
δίκτυο, µε τη συµµετοχή τόσο εµπειρογνωµόνων και οργανισµών οι οποίοι
προσεγγίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δύο συναντήσεων
εργασίας, όσο και εκπαιδευτών και συµµετεχόντων στην εκπαίδευση, για την
ανταλλαγή και την προώθηση της δια βίου µάθησης.

•

Οργάνωση, ανάπτυξη και ενεργή συµµετοχή στο τελικό συνέδριο του
προγράµµατος ΙΝΜΑ που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 - 30 Νοεµβρίου 2012
στο Σανταντέρ της Ισπανίας.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INMA
Υπό την καθοδήγηση της DOCUMENTA, φορέα φυντονιστής του έργου, οι
Ευρωπαίοι εταίροι που συµµετέχουν στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος
είναι οι ακόλουθοι:

•

«∆ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, Ελλάδα: www.dimitra.gr

•

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

•

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

•

GTIR Intelligent and Responsible Territory Management, Ισπανία

•

Santander City Council, Ισπανία: www.santander.es

•

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

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν θέλετε να συµµετέχετε στο
συγκεκριµένο έργο, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας:
«∆ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ
Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα
Υπεύθυνοι για επικοινωνία: Αναστασοπούλου Βασιλική, Μόσχης Λευτέρης
Τηλ.: 2410 554026, Φαξ: 2410 554028
e-mail: Anastasopoulou@dimitra.gr
moschis@dimitra.gr
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