
A célok elérése érdekében a partnerség kutatásokon keresztül azonosította 
az innováció legfontosabb elemeit, amelyek képzésében és az önértékelések 
elvégzésében a konzorcium által kifejlesztett anyagok nyújtanak majd 
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A 2020-1-HU01-KA202-078669 számú, „Oktatási csomag a kkv-k számára az innovációs 

képességük és termelékenységük növelése érdekében (EPIC)“ című projekt a kkv-k 

munkáltatóinak és alkalmazottainak az innovációval és az innovációmenedzsmenttel 

kapcsolatos tudatosságának növelésére és annak képzésére összpontosít.

A TREBAG által koordinált projektet hét partner valósítja meg: Magyarország (TREBAG), 

Görögország (IDEC), Szlovákia (SPK), Ciprus (DEKAPLUS), Románia (ENERGOM SR.), 

Portugália (Tabela) és az Egyesült Királyság (ETA).

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 

nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.
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Tanulás, tanítás és képzési 
tevékenység
Tanulás, tanítás és képzési tevékenység

A partnerség 2021 októberében Cipruson gyűlt össze, 

hogy tesztelje a kidolgozott anyagok első változatát 

és megvitassa a következő lépéseket. Kipróbáltuk 

Közös képzés 

Cipruson 

(2021.10.12.-15.)
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az önértékelő eszközöket, a gyakorlati csoportos feladatokat és az offline interaktív 

képzési csomagot, s közben a projekt eredményeivel kapcsolatos tapasztalatokat, bevált 

gyakorlatokat és ötleteket is megvitattuk. A kidolgozott oktatási csomag hat fő modult fog 

tartalmazni, amely mindegyikében legalább három gyakorlati csoportos feladatot lesz.

Nézzünk néhány példát!
1. Az innováció különböző típusainak könnyebb 

azonosításához, „próbára teheted tudásod“ egy 

(repülőgép)gyártó vállalatnál.

2. A menedzsment készségek fontos tényezők 

minden típusú kkv számára, s ezek kipróbálásához 

gyakorlati tapasztalaton alapuló feladatokat 

készítettünk!

3. Gondolkoztál már azon, hogyan gyakorolhatod a  kreatív gondolkodást? Mi volna, 

ha az egyetlen eszköz, amire szükséged lesz, a telefonod kamerája? Ez a konkrét 

gyakorlat abban is segíthet, hogy egy problémát vagy megoldást más szemszögből 

vizsgálj meg.

4. Az egyik általunk kifejlesztett gyakorlati csoportos 

feladat a tervezés alapú gondolkodásra ösztönzi 

a kkv-k döntéshozóit a vásárlói szokásokat is 

figyelembe véve, mely kifejezetten hasznos mikor a 

fogyasztók számára is vonzó termékek előállításának 

folyamataiban akadály, stagnálás figyelhető meg. 
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További információ  az EPIC-projektről a hivatalos weboldalon, 
valamint a Facebookon is elérhető:

 www: https://epic-project.net/en/home

 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

5. Képes volnál megszerezni egy különösen ritka és értékes szállítmányból 

elegendőt ahhoz, hogy több ezer ember életét megmentsd? Vegyél részt ebben a 

tárgyalástechnikával kapcsolatos feladatban, és tedd próbára képességeidet az 

ellenfél csapataival szemben! Győztesen kerülsz majd ki a tárgyalóból, vagy megadod 

magad a többi csapatnak, és kockáztatod, hogy elveszíted az összes kék banánt? 

6. Mik a legjobb tulajdonságai a kincskeresésnek és a digitális világnak? Természetesen 

a kettő kombinációja! Ezen aspektusukat a digitális kincskeresés-orientált 

feladatunkban ismerheted meg!

Mindemellett egy olyan offline interaktív képzési csomagon, is dolgozunk, 

amely egy kártyajáték formájában az innovációmenedzsment komolyabb témáit és 

kihívásait szórakoztató, játékos interakciókká „alakítja át“, ahol az emberek leküzdhetik 

a kudarctól és a lelepleződéstől való félelmeiket, a perfekcionizmust vagy a kreatív 

gondolkodási folyamatok akadályait. A tervezett játékalapú megközelítés, amely a 

munkahelyeken is alkalmazható, előre megírt forgatókönyveket tartalmaz majd, de a 

kkv-k saját magukra is szabhatják majd.

Következő lépések: 
Most az anyagokat javításán , dolgozunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el.

A teljes anyag összeállítása után magyar, portugál, román, görög és szlovák nyelvre for-

dítjuk őket, hogy a kifejlesztett termékeket szélesebb célcsoport számára is elérhetővé 

tegyük. 


