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Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla 
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej 
zawartych.  

Digital, Modern 

Entrepreneurship is your best 

Projekt SAVE Start-ups: Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the 
quality of start-ups. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209  

Partnerstwo projektu Save Start-ups kontynuuje prace nad rezultatami projektu podczas pandemii 
COVID-19. 
 
To trudny okres dla nas wszystkich, ponieważ stoimy w obliczu niepewności  oraz strachu. Pandemia 
stworzyła bowiem inną rzeczywistość, która dyktuje nowe zasady życia i pracy; duża część z nas  jest 
zmuszona do pracy zdalnej, głównie z domu. Czy ten cyfrowy styl życia zostanie na dłużej? Czas pokaże. Nasz 
zespół projektowy SAVE szybko dostosował się do tej nowej „cyfrowej rzeczywistości“ i wspiera 
współdziałanie dzięki częstym spotkaniom online i komunikacji cyfrowej. Naszym celem jest dostarczenie 

cyfrowego i przyszłościowego programu 
nauczania, który zawiera jednostki 
modułowe, które mogą pomóc osobom 
rozpoczynającym własną działalność 
w zrozumieniu istoty przedsiębiorczości 
cyfrowej. Z jednej strony, nowe realia jeszcze 
bardziej zwiększają zapotrzebowanie na 
cyfrowy model biznesowy; dlatego też 
początkujący i młodzi przedsiębiorcy (dziś 
bardziej niż kiedykolwiek) muszą dysponować 
zasobami dostępnymi w postaci cyfrowej, 
aby mogli pozostać konkurencyjni 
i nowocześni. Z drugiej strony, technologie 
cyfrowe, takie jak SI, Big Data, Internet 
Rzeczy, mają tendencję wzrostową, tak więc 

początkujący użytkownicy muszą być w stanie zrozumieć, w jaki sposób te technologie mogą wpływać na ich 
własne start-upy. Czy start-upy mogą zaadaptować te technologie przy tworzeniu swojego modelu 
biznesowego? Czy te technologie można uznać za wartość dodaną dla nich? Wreszcie, czy start-upperzy 
posiadają umiejętności cyfrowe i podstawową wiedzę o przemyśle 4.0?  Nasz zespół projektowy ciężko 
pracuje nad stworzeniem zestawu 7 modułów cyfrowych obejmujących koncepcje cyfrowej 
przedsiębiorczości i przemysłu 4.0, dostosowując ich rozwój do m-learningu.  
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NOWA PUBLIKACJA! 
Raport dotyczący krajowych ram kwalifikacji jest już gotowy! Celem tego raportu jest wprowadzenie 
informacji o specyficznych wymaganiach Krajowych Ram Kwalifikacji krajów partnerskich projektu na 
poziomie 5 (w porównaniu do Europejskich Ram Kwalifikacji).  
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Korzystanie z mobilnego nauczania (m-learningu) w celu dostarczenia praktycznych 
modułów online - podejście SAVE   

Zespół projektowy SAVE jest obecnie w trakcie opra-
cowywania 7 jednostek modułowych: 

1. Cyfrowy start-up vs. Cyfrowy scale-up 

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym w twoim start- 
upie 

3. Przedsiębiorczość w cyfrowym stylu życia  

4. Internet rzeczy w praktyce przedsiębiorczej 

5. Systemy czujników w codziennym biznesie  

6. Algorytmy analityczne dla klientów Big Data  

7. Bezpieczeństwo cybernetyczne w twoim start-upie  

Wszystkie moduły zostaną zaadaptowane do modelu  

m-learningowego.  

Czym zatem jest m-learning? Jest to metoda stosowana w celu umożliwienia uczniom nauki w  ruchu, 
przy użyciu ich własnych telefonów komórkowych. Cyfrowa nauka, a w szczególności dostępność 
treści za pomocą telefonu komórkowego, to cecha, która może działać jako czynnik motywacyjny dla 
osób rozpoczynających naukę z SAVE.  

Do korzyści płynących z m-learning można zaliczyć:  
a) Uczenie się we własnym czasie i tempie, nawet w podróży: Start-upperzy będą mieli nieograniczony 
dostęp do treści  i będą mogli uczyć się kiedy tylko będzie to dla nich wygodne!  
b) Start-upperzy mają dostęp do treści przez cały czas: podczas przerwie w pracy czy w autobusie.   

NADCHODZĄCE AKTYWNOŚCI I WYDARZENIA 
Wydanie szkolenia dla początkujących i młodych przedsiębiorców, składającego się z 7 modułów  

istotnych dla przemysłu 4.0. w języku angielskim i 6 językach partnerskich: greckim, litewskim, polskim, 

 słowackim, portugalskim i hiszpańskim. 

Śledz projekt na: 

www.savestartups.erasmus.site   SAVE Start-ups Project 

http://www.savestartups.erasmus.site
https://www.facebook.com/SAVE-Start-Ups-Project-102108144713427/?modal=admin_todo_tour

