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Да се гмурнем
в темата!

Редица проучвания подчертават важността на иновациите като критичен
фактор за успеха в бизнес представянето.

Водещите глобални компании до голяма степен дължат изключителният си
успех на приложените иновации. И все пак, въпреки връзката между
иновациите и бизнес производителността, много компании не успяват да се
превърнат в успешни иноватори. 

\Докато повечето организации бързо въведоха иновации по време на
пандемията, то в следващата фаза ще трябва по-скоро да приложат
стратегическо мислене, отколкото просто да действат. Иновациите бяха бързо
въведени в началото на кризата и бяха основно насочени към безопасността
на служителите, както и към продължаването на работата на компанията.

Поради тази причина проектът SIS-SME беше създаден, за да разработи
цялостна обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за
мениджъри и собственици на бизнес, за да подкрепи постепенното
възстановяване от въздействието на глобалната криза. Тази цел може да бъде
постигната като всички обучителни материали се представят в серии от
EduZines във формат, подходящ за мобилно обучение посредством смартфони.

Проектът SIS-SME цели да се справи със недостатъчното прилагане на
образованието и обучението в сектора на МСП.

SIS-SME
Използвай EduZines – интерактивни, трансмедиални
учебни материали за смартфони – за изграждане на

стратегически иновативни умения за МСП.

В Ъ В Е Д Е Н И Е  В  П Р О Е К Т А
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Нашата първа виртуална среща по проекта SIS-SME

Представители на всички партньорски организации се включиха в
ZOOM срещата. 

Партньорите обсъдиха в детайли подходящия метод и процесите за
разработване на всеки продукт, включително: 

Разработване на ИП1: Програма за вътрешнофирмено обучение на
работното място.

ИП2: SIS-SME компендиум от интерактивни инфографики и EduZines

ИП3: SIS-SME отворени онлайн курсове & Общност на практиката. 

В допълнение, сред другите разработки в рамките нана проекта до
момента са изработка на проектно лого и създаване на канали за
социалните медии.

Партньорите ще се срещнат отново в края на месец януари, за да
обсъдят своята работа. Ще се определят най-неотложните действия
за продължаване на развитието на проекта. 

осъществяване на
вътрешнофирмено
обучение и ангажиране на
64 преподаватели от ЦПО в
Общност на практиката,

създадена и прилагаща
масови отворени онлайн
курсове;

въвеждане на
компендиума от
интерактивни
инфографики и EduZines в
обучителните практики на
мениджърите и
собствениците на бизнес. 
организиране на SIS-SME

заключителна
конференция за 100

професионалисти от ЦПО,

собственици на бизнес,
мениджъри и създатели на
политики. 

Проектът SIS-SME обръща
внимание на следните
ключови предизвикателства: 

За да сте в течение на актуалната информациа за проекта
SIS-SME, моля, последвайте нашата Facebook страница на
адрес: facebook.com/SIS-SME.

А през януари ще се радваме да ви представим и нашия
уебсайт!

https://www.facebook.com/SIS-SME-106796945071233

