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Partnerstvo projektu Save Start-ups pokračuje v práci na výstupoch projektu počas vypuknutia 
pandémie COVID-19 
 
"Doba je pre nás všetkých ťažká, pretože čelíme neobvyklej neistote a strachu. Pandémia vytvorila novú 
realitu, ktorá diktuje nové pravidlá života a práce; všetci, sme nútení pracovať na diaľku a väčšinou z 
domu. Zostane tu digitálny spôsob života? Čas ukáže. Náš projektový tím SAVE sa rýchlo prispôsobil tejto 
novej „digitálnej norme“ a podporuje synergie dosiahnuté prostredníctvom častých online stretnutí a 
neprerušenej digitálnej komunikácie. Naším cieľom je dodať digitálne a moderné učebné osnovy, ktoré 

obsahujú modulové jednotky, ktoré môžu 
začínajúcim podnikateľom pomôcť 
pochopiť základné prvky digitálneho 
podnikania. Na jednej strane nové 
skutočnosti ešte viac zvyšujú potrebu 
digitálneho obchodného modelu; začínajúci 
podnikatelia a mladí podnikatelia (dnes viac 
ako kedykoľvek predtým) teda musia mať k 
dispozícii digitálne dostupné zdroje, aby 
mohli zostať konkurencieschopní a 
aktuálni. Na druhej strane, digitálne 
technológie ako AI, Big Data a IoT sú 
trendy, takže začínajúci podnikatelia musia 
pochopiť, ako môžu tieto technológie 
vplývať na ich vlastné začínajúce podniky. 

Môžu start-upy tieto technológie prijať pri vytváraní svojho počiatočného obchodného modelu? Dajú sa 
tieto technológie považovať za pridanú hodnotu pre ne? V neposlednom rade majú začínajúci 
podnikatelia digitálne zručnosti a základné vedomosti o svete už v ére priemyslu 4.0? Náš projektový tím 
skutočne usilovne pracuje na vývoji siedmich digitálnych modulov, ktoré obsahujú koncepty digitálneho 
podnikania a priemyslu 4.0 a prispôsobujú ich vývoj modelu m-learning. 
Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako plánujeme rozširovať možnosti m-
vzdelávania 
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NOVINKA 
Správa o národnom kvalifikačnom rámci už vyšla. Cieľom tejto správy je predstaviť informácie o kon-
krétnych požiadavkách národných kvalifikačných rámcov krajín projektových partnerov na úrovni 5  

(v porovnaní s európskym kvalifikačným rámcom). 
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Využitie mobilného učenia (m-učenie) na online výučbu praktických modulov - 

prístup SAVE 

Ponúkaný tréningový kurz pre začínajúcich ako aj mladých podnikateľov  pozostáva zo 7 modulov: 

1. „Digitálne start-up“ versus „Digitálne scale-up“, 

2. Obehová ekonomika vo vašom start-up, 

3. Digitálny životný štýl podnikania, 

4. Internet vecí v podnikateľskej praxi, 

5. Infraštruktúra snímačov pri každodennom podnikaní, 

6. Analytické algoritmy pre zákaznícke Big Data, 

7. Kybernetická bezpečnosť vo vašom start-up. 

Všetky moduly budú prispôsobené na model m-
learning. 

Čo je to  m-learning? Je to metóda, ktorá umožňuje štu-
dentom učiť sa na cestách a prostredníctvom mobil-
ných telefónov. Digitálne učenie, a najmä prístupný vzdelávací obsah prostredníctvom mobilného te-
lefónu, je funkcia, ktorá môže pôsobiť ako motivačný faktor pre začínajúcich podnikateľov, aby sa 
chceli vzdelávať prostredníctvom SAVE. 

Niektoré výhody m-učenia sú: 

a) Učte sa vo svojom vlastnom čase, tempom, aj keď ste na cestách: Začiatočníci budú mať obsah vo 
vreckách a budú sa môcť učiť, kedykoľvek je to pre nich vhodné. 

b) Nechajte sa motivovať k štúdiu, pretože obsah je s vami neustále: Bez ohľadu na dlhú pracovnú do-
bu môžu začínajúci používatelia pristupovať k modulom SAVE aj počas prestávok. 

NADCHÁDZAJÚCE AKTIVITY A PODUJATIA 

Sprístupnenie školiaceho kurzu pre začínajúcich podnikateľov a mladých podnikateľov, ktorý pozostáva 
zo 7 modulov relevantných pre priemysel 4.0. v angličtine a 5 jazykoch partnerstva: gréčtina, litovčina, 
poľština, slovenčina a španielčina. 

Pre najnovšie správy SLEDUJTE: 

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

