3. hírlevél

Az EQ-WOOD az Erasmus+ program keretében INNOVÁCIÓS MENEDZSER:
működő projekt,
ami azt a célt tűzte ki, hogy az
INNOVÁCIÓS
MENEDZSER:
európai fa- és bútoripar innovációs kapacitását és meghatározza és végrehajtja a fa
meghatározza
és végrehajtja
a fa és bútoripari
cégek
innovációs stratégiáját és koordinálja a
versenyképességét
támogassa
oly módon,
hogy
és bútoripari cégek innovációs
megtervezi és létrehozza az ágazat számára stratégiáját és koordinálja a
előnyökkel
járó
multimédiás
Innovációs különböző vállalati
döntéshozókat egy egységes és
menedzser képzés kereteit.
koherens stratégia érdekében

különböző vállalati döntéshozókat egy egységes és koherens stratégia érdekében

A kutatási fázis után, amelynek a célja az
Innovációs Menedzser meghatározása volt, s
amely illeszkedik a különböző európai országok
működési
környezetéhez,
a
tananyag
meghatározásra került. Kiemelésre kerültek a
tréning végére elsajátítandó elméleti és gyakorlati
tudnivalók, kompetenciák.

Az Innovációs menedzser képzési anyaga 5
alapvető kompetencia csoportra oszlik. Minden
terület részletezi az elméleti és gyakorlati
tudnivalókat, továbbá a soft skill-eket és
meghatározza azokat a képzési eszközöket
(módszertanok, tartalmak) amelyek a lefektetett
célok eléréséhez szükségesek.

A TANANYAG:
azokat a piac által elvárt elméleti és
gyakorlati tudnivalókat,
komptenciákat foglalja magába,
amelyek szükségesek ehhez a
specializációhoz

A KOMPETENCIATERÜLETEK
ELEMEI:
Célok? Hogyan? Mit (tartalom) ?
elméleti és gyakorlati
tudnivalók, kompetenciák

Az innovációs menedzseri tananyag 5 szakértői területre osztható

A teljes kurzus végére az Innovációs menedzser széleskörű célok elérésére
lesz képes, valamint megtanulja, hogyan kezeljen egy komplex, integrált
szemléletű üzleti innovációs strtaégiát.

Design thinking,
koncepció alkotás,
prototipus
megalkotása.

• Elősegíti a design thinking érvényesülését és megosztja az innovatív ötleteket
• Innovatív ötletek feltérképezése, megalkotása
• Jóváhagyja az innovatív ötleteket a megvalósíthatóság és lehetőség

krítériumát szem előtt tartva
• gyors prototípuskészítés végrehajtása

Design Thinking
Concepting
Prototyping

Innováció, innováció
management

• Ismeri az innováció sikertényezőit
• Az innovációs stratégiát harmonizálja a célkitűzésekkel és a működési

környzettel

Innovation
• Implement step-by-step an innovation plan (lean canvas)
Innovation Management
• Rendezett módon szervezi meg az innováció folyamatát

Design, trend és
Design,
Trend
innovációs
kutatás

and Innovation
Research

Projekt menedzsment

• Ismeri és értelmezi a piaci trendeket
• Ismeri és értelmezi az ügyfél igényeket
• Technológiai minitoring rendszert állít fel
• Versenykörnyzetben azonosítja a fenyegetettséget és lehetőségeket

• vezeti a projketet az elejétől a végéig
• Megtervezi, koordinálja, ellenőrzi a a projekt szempontjából releváns

forrásokat és tevékenységeket
• Az ötleteket lefordítja szervezett folyamatokra és tevékenységekre

Szakmai fejlődés,
kapcsolatépítés,
interkulturális
gyakorlat

• Felismeri a soft skillek fontosságát
• Multukulturális környzetben alkalmazható hatékony kommunikációs

stílust sajátít
• Tanácsot ad a vállalati vezetés számára a csapat számára
legmegfelelőbb fejlődési irányt/utat illetően

A következő lépések:

A projekt minden résztvevő országában validációs workshopot fognak
tartani, ahol az ágazat különböző szakterületeiről érkezett résztvevők
megvizsgálják, hogy a megadott hatáskörök összhangban vannak-e a
szektor sajátos igényeivel. A folyamat során megkezdődik a képzés
eszközkészletének kiépítése.

„Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalmak jóváhagyását, amely csak a
szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.”

