
Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov, partneri projektu prostredníct-
vom prieskumu definovali tie najvýznamnejšie faktory inovácií, ktoré budú 
hodnotené a trénované prostredníctvom našich projektových vzdelávacích 
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Vzdelávací balík pre malé a stredné 
podniky na zvýšenie ich inovačných 

schopností a produktivity

Aktuality
Október 2021

Projekt “Vzdelávací balík pre malé a stredné podniky na zvýšenie ich inovačných 

schopností a produktivity (EPIC), číslo projektu: 2020-1-HU01-KA202-078669, je 

zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti inovácií a manažmentu inovácií , ako i na 

oblasti. Projekt EPIC, koordinovaný  partnerskou spoločnosťou TREBAG, tvorí partnerstvo 

siedmich partnerov z krajín Maďarsko (TREBAG), Grécko (IDEC), Slovensko (SPK), Cyprus 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia 
[komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za 

akékoľvek použitie, ktoré je možné vyvodiť z poskytnutých informácií.
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Vzdelávanie, výučba, tréning
Vzdelávanie, výučba, tréning

Projektové partnerstvo sa stretlo v októbri 2021 na 

Cypre s cieľom otestovať vypracované vzdelávacie 

materiály a prediskutovať ďalšie kroky. Testovali sa 

praktické skupinové cvičenia a offline interaktívny 

Spoločné stretnutie 

partnerov na Cypre 

(12.-15.10.2021)

(DEKAPLUS), Rumunsko (ENERGOM ), Portugalsko (Weople) a Spojené Kráľovstvo (ETA).

samotný tréning zamestnávateľov a zamestnancov malých a stredných podnikov v tejto 
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tréningový balík spolu so samo-hodnotiacim programom. Partneri zároveň zdieľali svoje 

skúsenosti, príklady dobrej praxe a návrhy vzhľadom k projektovým výstupom. Finálny 

vzdelávací balík tak bude pozostávať zo šiestich hlavných kapitol, pričom každá z nich 

bude obsahovať minimálne tri praktické skupinové cvičenia.

Poďme sa pozrieť na niektoré príklady!
1. Aby ste vedeli lepšie rozlíšiť jednotlivé typy 

inovácií, čo takto “pracovať” vo výrobnej leteckej 

spoločnosti?

2. Manažérske zručnosti sú nesmierne dôležité pre 

každý typ malej či strednej spoločnosti a naše 

cvičenia vám poskytnú praktický návod a tipy ako 

na ne!

3. Rozmýšľali ste niekedy ako trénovať tvorivé myslenie – tzv. “out of the box 

thinking”? Čo ak jediným nástrojom, ktorý budete potrebovať je kamera na vašom 

telefóne? Toto konkrétne cvičenie vám tiež pomôže pozrieť sa na problém z iného uhla 

pohľadu.

4. Jedno z našich praktických skupinových 

cvičení povzbudzuje tvorivé myslenie u kľúčových 

zamestnancov, a to obzvlášť ak dôjde k stagnácii pri 

vývoji nových produktov. Dizajnové myslenie tak rúca 

bariéru pozerania sa na veci zabehnutým spôsobom.

5. Viete čo to obnáša zabezpečiť dodanie neobvyklých 
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Viac informácií a aktualít o projekte EPIC môžete nájsť na stránke projektu ako i na 
Facebookovej stránke:

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

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

ingrediencií na záchranu tisícov životov? Zúčastnite sa cvičenia týkajúceho sa 

vyjednávania a otestujte si tak svoje schopnosti proti opozičnému tímu. Stanete sa 

víťazom, alebo podľahnete súperovi a riskujete tak stratu všetkých modrých banánov?

6. Aké sú top kvality hľadačov pokladov a digitálneho sveta? Prečo sa rozhodovať, ich 

kombinácia samozrejme! Viac o tom sa dozviete v našom praktickom cvičení vo forme 

digitálnej hry hľadania pokladu.

Okrem vyššie spomenutého, projektové partnerstvo pracuje aj na tvorbe  offline 
interaktívneho tréningového balíčka. Ten bude hrou zameranou na 

“transformáciu” vážnych tém a výziev manažmentu inovácií na zábavnú interaktívnu 

formu. V hre sa naučíme prekonať strach zo zlyhania a vystupovania, popasujeme sa 

s neefektívnymi stránkami perfekcionizmu či blokmi v procese tvorivého myslenia. 

Plánovaná herná aktivita bude tiež použiteľná aj priamo na pracovisku, pričom vopred 

naplánované scenáre si budú môcť jednotlivé spoločnosti prispôsobiť podľa svojich 

preferencií.

Ďalšie kroky:
Momentálne prebieha dolaďovanie projektových materiálov s cieľom získania tých 

najlepších výstupov. Následne po ich finálnom zosúladení sa budú realizovať preklady, aby 

sa umožnila ich dostupnosť čo najširšej cieľovej skupine. Konkrétne pôjde o jazyky členov 

partnerstva, a teda preklad vzdelávacích výstupov projektu do maďarčiny, portugalčiny, 

rumunčiny, gréčtiny a slovenčiny. 


