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Scopul proiectului Archimedes este de a aborda unele
dintre problemele IMM-urilor cu privire la instruirea
actuală.
Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea unei soluţii
de a dezvolta abilităţi care să corespundă nevoilor lor
reale maximizând ROI (randamentul investiţiilor) şi
minimizând timpul petrecut departe de locul de
muncă.
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Modul în care prin învăţare se pot obţine
avantaje competitive

Archimedes: O abordare orientată spre Contactaţi-ne în cazul în care compania
problemă?
dumneavoastră:

În vremuri economice dificile, cercetările au arătat
companii inovatoare care au înfruntat favorabil
furtuna (de Kok, 2011). IMM-urile sunt orientate în
mod natural către inovare deoarece acestea sunt
relativ flexibile în natură.
Pentru ca inovarea să apară:
 Este esenţială crearea de noi cunoştinţe şi
abilităţi.
 Învăţarea poate dezvolta aceste abilităţi şi
facilita aptitudinile angajaţilor de a se adapta
la schimbare.

Archimedes îşi propune să abordeze aceste
probleme dezvoltând o soluţie de învăţare centrată
în jurul problemelor cu care se confruntă IMM-urile.
În soluţia propusă, angajatul rezolvă o problemă în
cadrul organizaţiei şi ca urmare învaţă abilităţi cheie.
Această soluţie este de aşteptat să ofere un ROI
imediat, este adaptată nevoilor IMM-urilor şi poate
fi efectuată la locul de muncă.
Pentru realizarea acestui proiect:
 Se vor identifica practicile actuale de învăţare
în cadrul IMM-urilor.
 Se vor identifica provocările actuale cu care
se confruntă IMM-urile.
 Se va elabora un ghid pentru a ajuta
companiile
să
folosească
rezolvarea
problemelor pentru a dezvolta noi abilităţi.
 Se va elabora un manual pentru a îndruma
companiile să folosească această abordare.
 Se vor elabora materiale de instruire pentru
a ajuta IMM-urile să rezolve aceste
probleme.
 Se va crea o reţea de sprijin de învăţare
pentru a ajuta angajaţii din cadrul IMM-urilor
să rezolve problemele relevante.
 Se vor dezvolta instrumente IT pentru a ajuta
IMM-urile să înveţe prin aceste probleme.

În plus, cercetările au arătat o relaţie pozitivă între
învăţare şi productivitate fermă şi calitate (Blundell şi
alţii, 1999; Konrad şi Mangle, 2000; Ashton şi
Fealstead 1995; Conti, 2004).
Parte a învăţării în cadrul IMM-urilor este realizată în
mare parte 'la locul de muncă' deoarece soluţiile de
învăţare furnizate de organizaţiile externe:
 Sunt costisitoare
 Nu sunt relevante pentru nevoile companiilor
 Necesită mult timp departe de locul de muncă
al angajaţilor.
 Există o lipsă de vizibilitate a ROI-ului lor.



doreşte să ia parte la cercetare.



doreşte să se folosească de reţeaua de sprijin
de învăţare.



doreşte să se folosească de manualul “Ghid de
folosire a rezolvării problemelor pentru
dezvoltarea abilităţilor.”



ar dori să acceseze materialul de instruire.



ar dori să se folosească de instrumentele IT
pentru învăţare.



ar dori să primească buletinul informativ
trimestrial Archimedes.



ar dori să participe la atelierele de lucru
dedicate cadrului organizaţional PBL (învăţarea
prin rezolvarea de probleme) şi platforma ICT
(tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor).



ar dori să participe la evenimentele locale sau
naţionale

