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lean, simple, social and clean 

Zakończenie projektu 
 

Zakres merytoryczny kursu szkoleniowego oraz plany testowania 
 

Projekt “Oszczędne Innowacje” wkracza w jego końcową fazę. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie 
partnera z Chorwacji poświęcone było w znacznej mierze dyskusji i końcowym ustaleniom  na temat 
opracowanych materiałów szkoleniowych będących bazą do kursu szkoleniowego na temat oszczędnych 
innowacji,który skierowany jest do przedsiębiorców oraz studentów.  

 

 
 



 

 

 Spotkanie partnerskie w  Rijece 
 

Przedostatnie spotkanie partnerskie odbyło się w chorwackim mieście Rijeka. Celem 
spotkania było omówienie bieżących zadań partnerów w ramach projektu oraz dyskusja 
nad planowaną fazą testowania.   

 

 

W terminie 4-5 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie 
partnerskie w Rijece. Partnerzy skupili się na 
omawianiu bieżących zadań i przygotowywaniu się do 
rozpoczęcia testowania kursu dla studnetów oraz 
przedsiębiorców.  

Partnerzy omówili materiały szkoleniowe i stworzyli 
program nauczania online. Cały kurs jest dostępny na 
stronie projektu w kilku wersjach językowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Rozpoczęło się testowanie kursu 
 

Jednym z najważniejszych zadań projektu jest przetestowanie materiałów szkoleniowych  
przez przedsiębiorców. W niniejszym projekcie poświęcamy ogrmoną uwagę studentom 
i przedsiębiorcom, do których skierowany jest projekt “Oszczędne innowacje”.  

 

 

Partnerzy zakończyli przygotowywanie materiałów szkoleniowych i 
rozpoczęło się testowanie kursu “Oszczędne innowacje”.  Na Węgrzech, na 
Uniwersytecie Szeged,  profesorowie wdrożyli program nauczania, którego 
tematem są oszczędne innowacje. Następnie studenci ocenią jakość i 
przydatność materiałów szkoleniowych.  

Według wstępnych wyników studenci nie mieli wiedzy o oszczędych 
innowacjach. Uważają je jednak za bardzo ciekawe i warte uwagi więc będą 
poszerzali swoją wiedzę na temat innowacji. W aktualnie trwających testach 
bierze udział 30 węgierskich studentów, którzy są podzieleni na 3 zespoły.  

W najbliższych tygodniach pozostali partnerzy projektu rozpoczną 
testowanie materiałów dydaktycznych również wśród przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy będą mieli okazję zapoznać się z modułami szkoleniowymi.   

Po każdym module rozwiążą test wiedzy a na koniec wypełnią ankietę 
oceniającą kurs pod względem merytorycznym oraz określą ich dalekosiężne 

plany wdrażania oszczędnych 
innowacji w ramach swojej 
działalności biznesowej. Ich 
opinia posłuży do uzupełnienia 
materiałów szkoleniowych i  
wprowadzenie niezbędnych 
poprawek. 

 
 

 
 

 
 

 Więcej informacji na temat projektu i wydarzeń z nim związanych można znaleźć na naszej stronie 
internetowej  www.frugalinnovation.how oraz Fb: https://www.facebook.com/FrugalInnovationEU/ 

 


