
Pentru atingerea obiectivelor, parteneriatul a identificat deja cele mai 
importante elemente ale inovației prin cercetări, care vor fi evaluate și 
instruite prin materialele dezvoltate de noi.
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Pachet educațional pentru 
IMM-uri pentru a-și 

îmbunătăți capacitatea de 
inovare și productivitatea.

Noutăți și actualizări
octombrie 2021

Proiectul „Pachet educațional pentru IMM-uri pentru a-și îmbunătăți capacitatea de 

inovare și productivitatea (EPIC)”, 2020-1-HU01-KA202-078669 se concentrează pe 

creșterea gradului de conștientizare și formarea angajatorilor și angajaților IMM-urilor 

cu privire la managementul inovării și inovării.

Proiectul, coordonat de TREBAG, este implementat de șapte parteneri din Ungaria 

(TREBAG), Grecia (IDEC), Slovacia (SPK), Cipru (DEKAPLUS), România (ENERGOM SR.), 

Portugalia (Tabela) și Regatul Unit (ETA).

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această 
publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar 
Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi 

făcută a informațiilor conținute în ea.
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Activitate de învățare, predare, 
formare
Parteneriatul s-a reunit în octombrie 2021 în Cipru 

pentru a testa materialele elaborate și pentru a 

discuta următorii pași. Am testat instrumentele de 

autoevaluare, exercițiile practice de grup și kitul de 
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instruire interactiv offline, împărtășind în același timp experiențe, bune practici și idei 

referitoare la livrabilele proiectului. Pachetul educațional dezvoltat va cuprinde șase 

capitole principale și fiecare dintre ele va conține minim trei exerciții practice de grup.

Să vedem câteva exemple!
1. Pentru a putea distinge diferitele tipuri de inovație, 

puteți „lucra” la o companie producătoare de 

avioane (aeriene).

2. Abilitățile de management sunt foarte importante 

pentru fiecare tip de IMM și exercițiile noastre vă 

vor oferi o experiență practică pentru a încerca 

unele dintre ele!

3. Te-ai întrebat vreodată cum să exersezi gândirea “out of the box”? Ce se întâmplă 

dacă singurul instrument de care veți avea nevoie este camera telefonului dvs.? Acest 

exercițiu special poate ajuta, de asemenea, să luăm în considerare o problemă sau o 

soluție dintr-un punct de vedere diferit.

4. Unul dintre exercițiile noastre practice de grup 

dezvoltate încurajează gândirea conceptuală pentru 

angajații cheie, în special stagnarea în dezvoltarea de 

noi produse care sunt atractive pentru clienți privind 

prin prisma obiceiurilor.

5. Aveți ceea ce este necesar pentru a asigura un 
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Puteți găsi mai multe informații și știri despre proiectul EPIC pe site-ul proiectului și pe 
pagina de Facebook:

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

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

transport de ingrediente rare pentru a salva mii și mii de vieți? Participați la exercițiul 

de negociere și testați-vă abilitățile împotriva echipelor adverse. Veți deveni 

victorios sau veți ceda în fața celorlalte echipe și veți risca să pierdeți toate bananele 

albastre?

6. Care sunt cele mai bune calități ale vânătorii de comori și ale lumii digitale? De ce, 

combinația lor desigur! Puteți afla acest aspect particular în exercițiul nostru digital 

orientat spre vânătoarea de comori!

Mai mult, lucrăm la un kit de antrenament interactiv offline, care va fi un joc cu scopul de a 

„transforma” subiectele serioase și provocările de management al inovației în interacțiuni 

distractive, jucăușe, în care oamenii pot depăși frica de eșec, teama de expunere, nivelul 

de perfecționism contra-eficient sau blocaje în procesul gândirii creative. Abordarea 

bazată pe joc planificată, care este aplicabilă și la locul de muncă, va avea scenarii pre-

scrise, dar IMM-urile le vor putea personaliza după bunul plac. 

Pașii următori:
Acum, perfecționăm materialele, pentru a produce cele mai bune rezultate posibile. După 

asamblarea întregului material, le vom traduce în maghiară, portugheză, română, greacă 

și slovacă pentru a pune produsele dezvoltate la dispoziția unui grup țintă mai larg. 


