
A projekt partnersége már elkészítette az innovációval foglalkozó EPIC ok-
tatócsomagot, amelynek épp folyik a tesztelése, és az ismertetése minden 
partnerországban.
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Oktatási csomag a kkv-k 
számára az innovációs 

képességük és termelékenységük 
növelése érdekében

Hírek, frissítések  
2022 szeptember 

Az EPIC projekt (projekt szám: 2020-1-HU01-KA202-078669) főleg a kis- és közép-

vállalkozások munkaadóinak és munkavállalóinak képzésére és tudatosságára koncentrál 

az innováció és az innovációs menedzsment terén. 

A projekt partnerei 7 változatos európai uniós országból valók: Magyarország (TREBAG 

– a koordinátor), Görögország (IDEC), Szlovákia  (SPK), Ciprus (DEKAPLUS), Románia  

(ENERGOM SRL), Portugália  (WEOPLE), 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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Konferenciák – Multiplikátor események  

– minden partnerországban rendeztek ilyen eseményt a projektről szóló információk 

és a projekt oktatótermékeinek népszerűsítésére 

2022 június – szeptember
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Szlovákia – SPT (Slovak Plastic Cluster) 2022 június 16

Bemutatták az EPIC projektet, oktatási termékeit és tevékenységét a klaszter 36 képvi-

selőjének és vendégének. Ezt a résztvevők gyümölcsöző beszélgetése követte, amely más 

vállalatokban is érdeklődést keltett az oktatócsomag és a képzés iránt.

Románia – Energom SRL 2022 július 15

Sikerült vendégeket hívnunk nagyon különböző szektorokból, például információs tech-

nológia, ipar, oktatás, coaching, vállalatvezetés, művészet, stb. A hallgatóság nagyra ér-

tékelte a külső előadókat, így a kapcsolatteremtő esemény önmagában jó gyakorlattá vált. 

A vendégeket lebilincselte az EPIC projekt innovációt elősegítő technikái és eszközei, és 

hogy milyen drámai javulást hoznak a szervezetekben.

Portugália – WEOPLE 2022 június 28

A helyszín egy gyönyörű szálloda volt az óceán partján. Az esemény késő délután kez-

dődött, az Innovációs varázsló kártyajáték akvarell illusztrációinak interaktív tárlatával 

és design gondolkodás műhelyével. A kapcsolatteremtő esemény koktélokkal zárult az 

óceán partján. Beavató prezentációt tartottunk a projektről és az EPIC oktatócsomagról, 

majd előadások következtek a design gondolkodásról, a játékosításról, a felnőttoktatás 

jövőjéről. Az esemény csúcspontja az Innovációs varázsló kártyajáték bajnokság volt, 20 
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résztvevővel. 

Ciprus – DEKAPLUS 2022 július 28

A konferencia célja az volt, hogy elősegítse a projekt termékek hosszú távú gyakor-

lati megvalósulását és fenntartható fel-

használását. A résztvevők a kis-és kö-

zépvállalkozások, szakképzés, innovációs 

menedzsment és kapacitásépítés területéről 

érkeztek. Bemutattuk az EPIC projektet, az 

innovációs menedzsment működését, és a 

projekt termékeit részletesen. 

Görögország IDEC SA 2022 szeptember 21

Az IDEC SA az SA Szövetség támogatásá-

val rendezte az EPIC projekt konferenciáját, 

online. A webinárium sikeres volt, számos 

nagyon jó előadó részvételével. Az eseményt 

a görög Fejlesztési és Beruházási Miniszté-

rium általános államtitkára nyitotta meg. 

Szinte minden olyan területet képviseltek az 

előadók, amely hozzájárulhat a görög kis-és 

középvállalkozások innovációs fejlődéséhez, 

az EPIC projekt által kínált termékek integ-

rált megközelítését javasolva.
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Magyarország – TREBAG 2022 szeptember 7

„Innovációs változások és lehetséges megoldások”

Az eseményt a kecskeméti régió innovatív agrárvállalko-

zói szervezték. Az előadók bemutatták az EPIC projektet 

és termékeit, az innovációs gondolkodást, innovációs há-

lózatokat, a modern technológia használatát a mezőgaz-

daságban (pl. drónok), a munkavállalók új generációját, 

olyan idei kihívásokat, 

mint az aszály. Játszot-

tuk a gyakorlati csapat-

játékokat. A réésztvevő-

ket nagyon érdekelték a 

projekt termékek, külö-

nösen a gyakorlati csa-

patjátékok.

Egyesült Királyság – Exponential Training & Assessment 
(ETA) 2022 július 22

A konferencián 36 résztvevő ismerkedett 

meg az EPIC projekttel és az Innovációs 

varázsló játékkal. Az esemény bemutatta 

és elmagyarázta az Erasmus projekt által 

fejlesztett termékeket. Informális volt a 

beszélgetés hangulata. A résztvevők közt 

voltak vállalatvezetők, szakképzők, vál-

lalkozók, mind elkötelezettek a szemé-

lyes és szakmai fejlődés iránt.
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További információért és a projekt híreiért keresse fel az EPIC projekt honlapját:
www: 

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

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

Oktatócsomag – az EPIC ingyenesen elérhetővé teszi:

1. Online önértékelő eszközök  – olyan komplex online kérdőív, amely használható 

egyénileg is, és/vagy egy egész csapat vagy részleg által.

2. Gyakorlati csapatjátékok  (19 gyakorlati csapatjáték az innovációról)

3. „Innovációs varázsló“ offline kártyajáték

4. Útmutató  – tartalma 6 oktatási modul (több mint 200 oldal) és Jó gyakorlatok (a 

projekt partnerek által saját gyakorlati tapasztalataik alapján készített 14 esettanul-

mány)

MODULOK:

1. Bevezetés, az innováció és az innovációs menedzsment alapjai

2. Vállalatvezetés

3. Kreativitás és Ötletmenedzsment

4. Innovációs gondolkodás 

5. Innováció és kommunikáció

6. Digitalizáció


