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Stymuluj innowacje w firmie 
poprzez szkolenia oparte na 
teatrze!



PROJEKT

THENOVA Wspieranie innowacji 
w przedsiębiorstwach poprzez 
szkolenia oparte na teatrze
THENOVA to 30-miesięczny projekt współfinansowany z pro-
gramu Erasmus+ Unii Europejskiej. Jesteśmy zespołem 
nauczycieli-pasjonatów, doświadczonych trenerów MŚP i pro-
fesjonalnych artystów z Austrii, Niemiec, Grecji i Polski. Razem 
tworzymy innowacyjne, oparte na teatrze metody szkoleniowe 
dla firm w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego MŚP w 
Europie.
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Nasze podejście
W celu promowania i wzmocnienia potencjału pracowników, a tym 
samym zdolności innowacyjnych 25 milionów małych i średnich 
przedsiębiorstw w Europie, konieczne są dobre i inspirujące szkolenia 
personelu. THENOVA traktuje techniki teatralne i performatywne
jako potężne narzędzie do projektowania angażujących szkoleń 
firmowych. W tym przypadku współpraca pomiędzy trenerami MŚP, 
firmami i sektorem kreatywnym jest kluczowym czynnikiem sukcesu!

Beneficjenci projektu THENOVA:
Trenerzy MŚP i personel MŚP



Rezultaty projektu
THENOVA

Rezultat 1: Program szkoleniowy oparty na teatrze
dla trenerów MŚP

Beneficjenci: Trenerzy MŚP, którzy chcą wprowadzać 
innowacje do swoich metod szkoleniowych
Zawartość: różnorodne techniki teatralne i performa-
tywne do zastosowania w szkoleniu personelu
Forma realizacji: sesje teatralne na żywo
prowadzone przez profesjonalnych aktorów
Otwarty dostęp: wszystkie materiały szkoleniowe 
zostaną udostępnione za darmo
Możliwość transferu: zachęca się instytucje eduka-
cyjne do przyjęcia, modyfikacji i realizacji programu 
szkoleniowego dla trenerów MŚP.



Rezultat 2: Sesje szkoleniowe oparte na teatrze dla 
pracowników MŚP

Beneficjenci: 250 pracowników MŚP z Austrii,
Niemiec, Grecji i Polski
Twórcy: Przeszkoleni trenerzy MŚP (Rezultat 1)
Liczba sesji szkoleniowych: 25
Treść: tematy dotyczące pracy i komunikacji w MŚP
Wyzwanie dla trenerów MŚP: projektowanie i realizacja 
angażujących scenariuszy szkoleniowych z wykorzystaniem 
metod teatralnych i performatywnych
Wpływ: uwolnienie potencjału innowacyjnego w MŚP

Rezultat 3: Otwarte zasoby edukacyjne oparte na teatrze

Otwarte zasoby edukacyjne (OER) THENOVA: nagrane 
sesje szkoleniowe oparte na teatrze
Otwarty dostęp: swobodny dostęp poprzez kanał  
THENOVA na YouTubie kanał YouTube
Beneficjenci: Trenerzy MŚP, pracownicy, wszystkie osoby 
zainteresowane
Twórcy: Przeszkoleni trenerzy MŚP i profesjonalni aktorzy
Liczba nagrań: 30
Wpływ: zwiększone możliwości uczenia się nieformalnego,
wzbogacenie formalnych programów nauczania,
podniesienie świadomości na temat metod opartych na 
teatrze
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Powstanie tej ulotki zostało częściowo sfinansowane z programu Unii Europej-
skiej ERASMUS+ w ramach umowy nr 2020-1-DE02-KA202-007572. Ani Komisja 
Europejska, ani Narodowa Agencja Programu Erasmus+ NABIBB nie ponoszą 
odpowiedzialności za treść ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z 
wykorzystania tej ulotki.

Program: Erasmus+, Partnerstwa strategiczne na rzecz 
kształcenia i szkolenia zawodowego
Czas trwania projektu: 1 listopada 2020 - 30 kwietnia 2023 r.
Koordynator: Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

www. thenova.eu


