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prezentacją firmy;
profilem przedsiębiorczości rozmówcy /
pracowników;
stopniem swobody pracowników w procesie
podejmowania decyzji; 
metodami wyznaczania pracowników do
angażowania się w procesy innowacyjne, które
mogą zostać zaadaptowane i powielone w ramach
projektu INCREASE dla osób uczących się.

Krótkie informacje na temat postępów w realizacji
projektu od lipca 2020 r. są następujące:

Przewodnik najlepszych praktyk dla modeli
zaangażowania pracowników w procesy innowacyjne
jest syntetycznym rezultatem etapu zbierania                      
i przetwarzania danych w ramach projektu INCREASE.
Przewodnik ten opiera się ściśle na praktycznych
metodach stosowanych w przedsiębiorstwach, zarówno
małych i średnich, jak i dużych, dla zaangażowania
pracowników w procesy innowacyjne, i został już
opracowany.

Partnerzy projektu przygotowali dokument IO2 -
Przewodnik Dobrych Praktyk, w którym przedstawili
streszczenie danych zebranych od różnych firm poprzez
obserwacje bezpośrednie, przegląd stron internetowych
oraz wywiady z decydentami wysokiego szczebla.
Raporty te zawierały dane związane z: 

Liderzy i partnerzy projektu uzgodnili strukturę
i metodologię materiałów szkoleniowych dla
określonych treści. Moduł szkoleniowy będzie
dostępny w formie flipbooka online, który
będzie podążał za ikonograficznym /
komiksowym podręcznikiem, takim jak style
ułatwiające zrozumienie, po którym nastąpią
interaktywne, praktyczne ćwiczenia edukacyjne
dla kursantów. Treści szkoleniowe będą oparte
na zweryfikowanych studium przypadków        
w kontekstach lokalnych.

Partnerzy projektu będą pracować nad
zawartością modułów i pozostałymi treściami        
w ciągu najbliższych miesięcy, aby następnie
dostosować przygotowane materiały do
formatu stylu graficznego.
Wszystkie treści będą dostępne na platformie
e-learningowej INCREASE, w tym materiały
edukacyjne, tutoriale, narzędzia ewaluacyjne        
i inne funkcjonalności mające na celu
zmaksymalizowanie doświadczenia
użytkownika.

Projekt INCREASE ma na celu zapewnienie bezpośredniej reakcji na zagrożenia związane      
 z bezrobociem wywołane przez automatyzację. Zapewni on kierownictwu MŚP wytyczne      
w zakresie zdolności pracowników do zwiększania ich możliwości innowacyjnych, aspektów
zrównoważonego rozwoju i odporności ich strategii w zakresie innowacji. Ponadto, projekt
odnosi się do wyzwań związanych z Covid-19 poprzez włączenie kluczowych aspektów
niezbędnych dla innowacji w MŚP.
Międzynarodowe partnerstwo INCREASE łączy uniwersytety, firmy i organizacje pozarządowe
z całej Europy; Rumunii, Finlandii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii i Polski, aby uzyskać najlepsze
wyniki. Pomimo sytuacji Covid-19, projekt INCREASE trwa zgodnie z harmonogramem,      
 a spotkania odbywają się w trybie online.
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Dołącz do nas w mediach
społecznościowych!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejszy komunikat odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://increase.erasmus.site/
https://www.linkedin.com/company/34749398/admin/

