Despre proiectul REINNOVATE:

REINNOVATE este un proiect finanțat de
Comisia Europeană în cadrul programelor
Erasmus +.
Programul Erasmus + își propune să
construiască relații între industrie și instituțiile
care oferă formare.
Spațiile de lucru sunt expuse continuu
schimbărilor. UE a subliniat importanța
competențelor transversale pentru a ține pasul
cu aceste schimbări (Liga 2015, Bruge 2010).
Competențele de cercetare-inovare sunt
abilități transversale care au fost trecute cu
vederea până acum.
Scopul programului REINNOVATE este de a
dezvolta abilități de cercetare în IMM-uri.
Se așteaptă să:
• Înlăturați lacunele de cunoaștere care
împiedică IMM-urile să devină mai
competitive.
• Se dezvolte o cultura a antreprenoriatului
• Permita dezvoltarea unui IMM inovativ.
Proiectul are mai multe obiective:
1. Identificarea unei metodologii de învățare
și un curriculum adecvat pentru a dezvolta
abilități de cercetare si inovare.
2. Dezvoltarea materialului didactic pentru a
sprijini dezvoltarea acestor abilități.
3. Stabilirea unei platforme TIC care să
permită studenților să colaboreze în
proiecte de cercetare.
4. Pilotați Proiectul în cinci țări ale UE.
5. Integrarea competențelor de cercetare în
programele nationale si internationale.
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Proiectul

Echipa de proiect a realizat un studiu cu
140 de IMM-uri din Europa cu privire la
incercarile lor viitoare. În plus, s-a
efectuat o trecere în revistă a
aptitudinilor
viitoare
datorate
modificărilor domeniile de activitate.
Pe baza acestei cercetări, s-a decis să se
dezvolte un proiect care sa satisfaca
nevoile de competențe emergente în
companiile europene.
Proiectul, cu caracter pro-activ, se ocupă
de nevoile firmelor, oferind angajaților
posibilitatea de a adapta domeniile de
activitate.
Proiectul se va adapta la noile
oportunități pentru companie, să ia
decizii in cunostinta de cauza, sa puna în
aplicare și să evalueze aceste oportunități
de afaceri.
De asemenea ofera formarea abilităților
de cercetare si inovare si posibilitatea de
a rezolva probleme noi. Proiectul este
format din patru module de 9 luni.
Modulul 1: Utilizarea cercetarii pentru a
identifica oportunitățile viitoare. Permite
identificar de oportunitati de afaceri din
perspective diferite, teorii practice bazate
pe resurse, oportunități digitale și modele
de afaceri. Studentul va proiecta și va
efectua o anchetă preliminară pentru a
investiga potențialul acestor oportunități
si impactul asupra organizației.

Modulul 2: Colectarea de date și de
metode de analiză. Se asigură că
studentii isi formeaza capacitati
adecvate
de
proiectare
și de
implementare a noilor idei.
Se oferă capacitati de folosire a
metodelor
analitice
bazate
pe
tehnologii, orientate spre nevoile
utilizatorilor.
Modulul 3: Gestionarea proiectului de
cercetare. Acesta va permite studenților
să gestioneze un proiect de cercetare pe
o scară mică în organizația lor, astfel
încât acestia să poată pune în aplicare o
nouă oportunitate de afaceri.
Modulul 4: Evaluarea succesului și
oportunităților viitoare.
Acesta permite elevilor să reflecteze
asupra impactului cercetării pe site-ul de
abilitati si job-uri, identifica oportunități
pentru cercetare viitoare în organizație.
Metodologie
REINNOVATE reprezinta o formă de
învățare activă, bazată pe cunostere.
Această abordare ridică problema
rezolvarii de studenti a identificarii
companiei și aplicarii abilităților de
cercetare-inovare pentru a aduna
cunoștințele necesare implementarii
problemelor concrete din firma.
Metoda de învățare va fi utilizată la locul
de muncă prin solicitarea studenților
pentru a finaliza un proiect de cercetare-

inovare la locul de munca.
Este necesar lucrul în colaborare și de
utilizare a
resurselor interne în
organizația dumneavoastră pentru a
proiecta și implementa un astfel de
proiect de cercetare-inovare.

Platforma

Pentru a sprijini punerea în aplicare a
proiectului, materialele on-line și o
platformă de TIC sunt puse la dispozitie.
Această platformă permite:
• Introducerea materialului de instruire a
studenților atunci când este necesar.
• Ghid prin procesul de cercetare-inovare
• Acordarea de sprijin în rândul elevilor
• Ofera suport pentru brainstorming
• Furnizarea unui depozit de proiecte de
cercetare derulate de IMM-uri.

Contactati-ne la office@ipacv.ro, daca sunteti
interesati sa:
• Participați la proiectul-pilot.
• Accesați materialul de instruire.
• Accesați platforma TIC.
• Primiti newsletterul REINNOVATE.
• Participați la atelierele viitoare.
• Participați la evenimente locale sau naționale.

