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1. Podstawa
PRO-STRATEGY GUIDEto
to wdrożenie innowacyjnego projektu Leonardo da Vinci
(LDV) opierającego się na wynikach i produktach projektu STRATEGY-TRAIN.
STRATEGY
Projekt nawiązuje do idei określającej, że jasne planowanie strategiczne jest
najważniejszym wskaźnikiem dla procesów innowacji i rozwoju, dla
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i wzmocnienia profilu firmy.
Planowanie Strategiczne pozwala przedsiębiorstwom
stwom zapewnić konkurencyjną
przewagęoraz umożliwia nie tylko reagowaniena zmiany na rynku, ale
równieżanalizowanie i rozwijanie długo i średnioterminow
terminowej koncepcji
umożliwiającej wejście
wejści
na nowe rynki oraz rozwijanie
ijanienowych modeli
biznesowych.Każde przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo powinno wdrożyć planowanie strategiczne
celem rozwoju swojej innowacyjności i ochrony miejsc pracy.
Podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach tworzenie i wdrażanie strategicznych
procesów rozwojowych jest bardzo dobrze obsługiwane, ponieważ
poniewa jest uznawane
za ważny obszar, to nie zawsze wygląda to tak dobrze w przypadku małych
i średnich firm. Pomimo, iż przedsiębiorstwa te posiadają plany biznesowe,
biznesowe
w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami w zakresie planowania strategicznego
wypadają słabo,
o, co zostało potwierdzone badaniami na temat potrzeb
treningowych w MŚP.
W związku z tym, celem projektu PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY jest rozwój innowacyjnych modeli
uczenia się, w tym innowacyjnych środowisk nauczania i treści nauczania w celu
zaspokojenia szczególnych
szczególnych potrzeb grupy docelowej (na przykład elastyczność
czasu i miejsca), które są adoptowalne i modułowe (np. różne podstawy, sektory)
i stanowią praktyczne odzwierciedlenie potrzeb użytkowników końcowych.
Modele uczenia się mają na celu poddać ocenie mocne
mocne strony nauki stacjonarnej
i e-learningu i obejmować będąmożliwość ponadnarodowej współpracy
ws
wirtualnej
(wirtualne grupy, cykle treningowe i coaching jako narzędzia
narzędzi dla nauczycieli
i trenerów).
Główne założenia projektuPRO-STRATEGY
projektuPRO
GUIDE podkreślają, że te produkty należy
przygotować, biorąc pod uwagę specyfikę MŚP i udostępniając zarówno możliwość
samokształcenia jak
ak i uczenia się metodą blended.
blended. W celu rozpoznania oczekiwań,
obaw, doświadczeń i opinii MŚP na temat nauki zarządzania strategicznego,
Konsorcjum
onsorcjum przeprowadziło analizę międzykulturową. Wyniki wskazały różne
kwestie, które muszą być brane pod uwagę w procesie budowy produktu
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końcowego i modelu kształcenia, na podstawie którego zostanie stworzony produkt
końcowy.
Stworzenie innowacyjnego modelu kształcenia jest niezbędnym
niezbędn
elementem,
pozwalającym na przygotowanie
przygotowani koncepcji teoretycznej, poprzez gromadzenie
informacji związanych z czynnikami, które są znaczące w procesie uczenia się.

2. Cele modelu innowacyjnego uczenia się
a) Wskazanie czynników mających znaczenie dla procesu uczenia się z perspektywy
modeli uczenia się osób dorosłych i założeń PRO-STRATEGII
PRO
GUIDE
GUIDE.
b) Wyciągnięcie praktycznych implikacji dla procesu uczenia z istniejących modeli
uczenia się osób dorosłych i przeprowadzonych
przeprowadz
analiz międzykulturowych.
międzykulturow
c) Stworzenie teoretycznej koncepcji połączenia wymogów MŚP ześrodowiskiem
z
uczenia się (platforma Moodle) oraz strategicznymi
strategiczny problemami zarządzania.
d) Tworzenie koncepcji teoretycznej,która
t
,która umożliwia korzystanie z produktów
PRO-SRATEGY GUIDE jako metody samodzielnego uczenia się oraz procesu
proces uczenia
się w formule blended (z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i narzędzi zdalnego
uczenia się).
e) Uwzględnienie praktycznych wniosków wynikających z wyboru modeli uczenia
się dorosłych.

3. Model uczenia się osób dorosłychdorosłych krótki przegląd
Jako grupy docelowe w Projekcie PRO-STRATEGY GUIDE wskazani zostali
przedstawiciele i trenerzy pracujący w małych i średnich przedsiębiorstwach MŚP,
zaś innowacyjne modele uczenia się muszą być tworzone, mając na uwadze sposób,
w jaki dorośli mogą się uczyć, możliwie jak najefektywniej.
Niewątpliwie istnieje wiele różnych modeli kształcenia dorosłych,
dorosłych, które pozwalają
lepiej zrozumieć, w jaki sposób dorośli słuchacze asymilują wiedzę i rozwijają
umiejętności. Niemniej jednak, wybraliśmy tylko te, które
które wydają się być
najbardziej praktyczne i mające zastosowanie do potrzeb MŚP.
Ważne jest, aby zdawać
ać sobie sprawę z tego, co oznacza określenie „nauka”.
„Nauka” to zintegrowany proces składający się z dwóch elementów interakcji:
• procesów interakcji zachodzących między uczniem a jego środowiskiem
(interakcje
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mogą być bezpośrednie lub pośrednie, np.:
np.: czytanie książki lub słuchanie kasety)
• wewnętrznych, psychicznych procesów przyswajania i przetwarzania wiedzy,
które prowadzą do wyniku w postaci uczenia się.
Rozumienie „uczenia się” w ten sposób odnosi się do dwóch pierwszych czynników,
które powinny
winny być brane pod uwagę przy projektowaniu efektywnego procesu
uczenia się: Po pierwsze, ważne jest, aby wybrać najbardziej odpowiednie
środowisko
uczenia
się
i dostosować je do potrzeb i kompetencji uczących się. Jest to prawdziwe
wyzwanie, zwłaszcza, kiedy planujemy przeprowadzenie procesu uczenia się
w środowisku wirtualnym. W takiej sytuacji, pierwszym krokiem będzie
przekonanie uczniów, że to środowisko nie przynosi zagrożenia dla nich. Uczący
powinni czuć się komfortowo w środowisku nauki, aby mogli
mog skupić się na
zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Drugim czynnikiem jest relacja człowiek - uczeń. Skuteczny proces uczenia się musi
być wzbogacony w działania, które mogą wywołać lub wzmocnić motywację
wewnętrzną do nauki. Motywacja taka jest niezbędna do osiągnięcia oczekiwanych
rezultatów. Istotnym jest rozwinięcie możliwości uczenia się (np. Możliwość
dokonywania samooceny, wymiany doświadczeń z innymi uczniami, możliwość
wyjaśnienia wątpliwości, itp.).

Podczas tworzenia nowego procesu uczenia się w oparciu o jakikolwiek model,
ważne jest, aby pamiętać, że:
• uczenie się należy rozumieć szeroko – obejmuje ono rozwój psychiczny,
socjalizację
i zdobywanie wiedzy, (dlatego w przypadku procesu uczenia się nie należy skupiać
się tylko na jednym wymiarze)
wymiarz
• uczenie się jest procesem holistycznym, składa się z dwóch podprocesów:
interakcje pośrednie i bezpośrednie oraz wewnętrzny, mentalny proces zdobywania
wiedzy;
• nauka obejmuje trzy równoległe i wzajemnie powiązane wymiary: wymiar
poznawczy, wymiar emocji (psychodynamiczny), która obejmuje takie zagadnienia
jak:motywacja i postawy, a także wymiar społeczny.
Modele teoretyczne, które mogą być szczególnie przydatne do tworzenia
innowacyjnych modeli uczenia się i dające bardzo jasne wskazania dotyczące
dotycząc
kierunków jak skutecznie przygotować się do procesu uczenia:
1 Andragogika Knowles`a
2 Nauka samo-kierowania
kierowania / samokształcenia (samokształcenie) (Tough, Hiemstra,
Candy)
3 Nauka techniki kształcenia „Nauka tego, jak się uczyć” (Smith)
4 Nauka refleksyjna przez doświadczenia (Kolb)
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Warto wskazaćna krótki przegląd implikacji do procesu uczenia się, pochodzących
pochodząc
z
wyżej wymienionych modeli:
Dla teorii andragogiki, sformułowanej przez Knowles`a, wskazuje się
następujące zasady, które powinny
powinny być rozumiane jako filary w procesie
uczenia się:
• konieczność wyjaśnienia dorosłym powodów, dla których nauka danego materiału
jest istotna
• wspieranie dorosłych w ich zdolności do samodzielnego uczenia się
• jeśli to możliwe, używanie przykładów z życia osób dorosłych do nauk
doświadczenia
• świadomość, w jakich działaniach i rolach społecznych są zaangażowani dorośli
poza środowiskiem uczenia się i tworzenie powiązań z niektórymi elementami
procesu uczenia się
• świadomość i poszanowanie różnych motywacji dorosłych do uczenia się
Dla teorii uczenia się samokierowania, sformułowanej przez Tough`a, Hiemstra
i Candy`iego, wskazuje się następujące zasady, które powinny być rozumiane
jako filary w procesie uczenia się
• świadomość, że osoby dorosłe mają konkretne powody angażowania się w proces
edukacji
• świadomość, że dorośli są w stanie zaangażować się w autonomiczną naukę
samokierowania, a większość z nich ma mnóstwo doświadczeń.
• konieczność poszanowania autonomii
autonomii i samokierowania w procesie nauki osób
dorosłych
• świadomość ograniczeń związanych z nauką przez samokierowanie w niektórych
sytuacjach, w tym w konkretnych treściach.
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Dla teorii „Nauki tego, jak się uczyć” sformułowanej przez Smitha, wskazuje się
następujące
stępujące zasady, które powinny być rozumiane jako filary w procesie
uczenia się:
• środowisko nauczania powinno być organizowane nie tylko przez skupienie się na
nauce konkretnych treści i umiejętności, ale na stworzeniu przestrzeni do dyskusji
i wymiany doświadczeń
Do teorii „Nauki refleksyjnej przez doświadczenia” propagowanej przez m.in.
Kolb`a, Tennant`a, Pogson`a, Jarvis`a, wskazuje się następujące zasady, które
powinny być rozumiane jako filary w procesie uczenia się:
• świadomość, że kształcenie
kształcenie dorosłych jest zawsze związane z określonym,
konkretnym kontekstem, a uczniowie mają tendencję do korzystania z własnego
doświadczenia, aby rozwiązać problemy w nauce
• uczenie się dorosłych powinno obejmować działania oparte na rzeczywistych
sytuacjach
i być związane z rzeczywistymi doświadczeniami.
• świadomość, że doświadczenie może być w nauce zarówno przeszkodą, jak
i pomocą
• wyniki procesu refleksji będą różne
różne wśród uczniów ze względu na wyjątkowy
i kompleksowy charakter biografii i doświadczenia
Analizując powyższe modele, można dokonać podsumowania najistotniejszych
zasad, które prezentują się w sposób następujący:
a) Gdy w procesie uczenia mamy do czynienia
czynienia z dorosłym, niezbędne jest
wdrożenie elementów na podstawie ich doświadczeń (życie prywatne lub
zawodowe) w celu wzmocnienia procesu myślenia refleksyjnego.
b) Materiały do nauki, działania i inne elementy stosowane w procesie uczenia się
dorosłych powinny odzwierciedlać rzeczywistość uczniów - konieczne jest
zapoznanie się z codziennymi zadaniami i działaniami podejmowanymi przez
uczniów w celu generowania treści, która może mieć zastosowanie w realnych
sytuacjach.
c) Tworzenie
worzenie działań poprzez zachęcanie uczących się dorosłych do udziału
w procesach akwizycji wiedzy oraz wzmacnianie
nie motywacji do nauki na podstawie
samokierowania.
d) Przygotowanie
rzygotowanie treści w taki sposób, aby pomnożyć metody jej wykorzystania –
jako, że część
ść dorosłych może również nie być przyzwyczajona do samodzielnego
uczenia się,, istotnym jest, aby stworzyć materiał dostępny do wykorzystania
zarówno w samodzielnej nauce, ale również taki, który będzie istotną częścią nauki
w formule blended (połączenie metod
metod nauczania tradycyjnego i zdalnego).
zdalnego)
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e) W procesie uczenia się, dorośli potrzebują
potrzebują nie tylko metodprzekazywania
wiedzy, ale także interakcji z innymi uczniami – są to niezwykle istotne elementy
umożliwiające uczestnikom wymianę poglądów, doświadczeń, wyjaśnianie
wątpliwości itp.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made
made of the information contained therein.
8/18

4. Praktyczne
raktyczne wnioski z analizy międzykulturowej
Celem analizy międzykulturowej prowadzonej w ramach drugiegopakietu roboczego
było zbadanie,w
,w kontekście szkolenia odnoszącego się do zarządzania
strategicznego, potrzeb MŚP w każdym z krajów partnerskich (z wyjątkiem Austrii MERIG-)) pod względem ich obecnej sytuacji, oczekiwań na przyszłość, możliwości
finansowania, rozwoju kapitału ludzkiego, różnic w potrzebach i możliwościach
pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
przedsiębiorstwami
100 respondentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 49 trenerów
brało udział w badaniach i wypełniało zaprojektowaną ankietę.
uzyskaliśmy kilka ciekawych wniosków, które będą niezwykle
W wyniku tego badania uzyskaliśmy
przydatne dla naszego procesu budowania
budo
innowacyjnego modelu
model kształcenia. Są to
następujące wnioski:

a) trenerzy i konsultanci współpracujący z MŚP wskazują, że istnieje potrzeba
podniesienia świadomości na temat znaczenia zarządzania strategicznego w MŚP
(Brak tej świadomości jest uważany
uważany za barierę dla zarządzania strategicznego
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw)
b) szkolenia zarządzania strategicznego są głównie ukierunkowane na menedżerów
najwyższego i średniego szczebla
c) koszty szkolenia, czas i przydatność programu są wymieniane jako istotna
bariera szkolenia w zakresie zarządzania strategicznego w MŚP
d) konsultanci/mentorzy, prywatni trenerzy/firmy coachingowe, uczelnie/sektory
biznesu są wymieniane jako preferowane instytucje kształcenia.
e) Uczenie się w miejscu pracy, spotkania sieciowe, oraz dyskusja w cztery oczy, to
preferowane środowisko uczenia się.
f) W zakresie narzędzi uczenia się, najbardziej korzystne są kombinacją różnych
narzędzi, takich jak narzędzia praktyczne oraz indywidualny coaching i mentoring.
me
g) Szkolenia, nauka krótkoterminowa i krótko-modułowe
krótko modułowe kształcenia przez Internet
mają silne preferencje w MŚP.
Istnieją również bardzo ciekawe wnioski dotyczące percepcji respondentów
w zakresie wad i zalet szkolenia on-line.
on
Jest to element szczególnie
zególnie istotny dla
PRO-STRATEGY GUIDE,, jako platformy opartej na Moodle, która będzie głównym
środowiskiem nauczania i udostępniania on-line
on line materiałów szkoleniowych.
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ZALETY

OGRANICZENIA

Opinie respondentów z małych i średnich przedsiębiorstw
- Szkolenie może być swobodnie
regulowane
e w kwestii możliwości
czasowych różnych ludzi

- Zastosowane formaty nie są „przyjazne”
i łatwe w użyciu.

- Dobre narzędzie do przekazywania
informacji i / lub wiedzy.

- Gdy chodzi o zmianę nawyków, sposobu
myślenia i rozwijania umiejętności,
umiejętności czytanie
tekstu i wykonywanie ćwiczeń nie jest
wystarczające. Elementem wystarczającym
nie jest również stworzenie więzi między
ludźmi.

- Elastyczność (zawsze i wszędzie) i
zdolność adaptacji

- Szkolenie „twarzą w twarz” jest bardziej
efektywne

- Bezpośredni i stały dostęp do szkoleń

- Czasami zawartość jest „uboga”.Trener
„uboga”
nie
przekazuje uczestnikom wystarczającej
ilości informacji

- Łatwy dostęp i łatwe samo-ocenianie
samo

- Wymagane indywidualne doradztwo
doradzt

- Studia w różnym czasie i korzystania ze
środowiska, które bardziej odpowiada
użytkownikowi

- Brak interakcji z kolegami; bezosobowość

- Statystyczne monitorowanie szkolenia

- Treść i wsparcie nie zawsze są dobrej
jakości

- Redukcja kosztów

- Nie ma potrzeby studiowania w ośrodkach
szkoleniowych, szkołach biznesowych
i uniwersytetach
- Drogi i trudny dostęp dla MŚP
- „Opór kulturowy” pochodzący od
niektórych decydentów z wielu małych
i średnich przedsiębiorstw.
- Mniejszy wpływ niż w przypadku szkolenia
„twarzą w twarz”
- Oderwanie uwagi od obowiązków
biurowych. Opóźnienia.
- Niższa motywacja niż w przypadku
szkolenia „twarzą w twarz”
Opinietrenerów
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- Szkolenie może być swobodnie
regulowane
e w kwestii możliwości
czasowych różnych ludzi

- Zastosowane formaty nie są „przyjazne”
i łatwe w użyciu.

- Dobre narzędzie do przekazywania
informacji i / lub wiedzy.

- Gdy chodzi o zmianę nawyków, sposobu
myślenia i rozwijania umiejętności,
umiejętności czytanie
tekstu i wykonywanie ćwiczeń nie jest
wystarczające. Elementem wystarczającym
nie jest również stworzenie więzi między
ludźmi.

- Elastyczność (zawsze i wszędzie) i
zdolność adaptacji

- Szkolenie „twarzą w twarz” jest bardziej
efektywne

- Bezpośredni i stały dostęp do szkoleń

- Czasami zawartość jest „uboga”.Trener
„uboga”
nie
przekazuje uczestnikom wystarczającej
ilości informacji

- Łatwy dostęp i łatwe samo-ocenianie
samo

- Wymagane indywidualne doradztwo

- Studia w różnym czasie i korzystania ze
środowiska, które bardziej odpowiada
odpow
użytkownikowi

- Brak interakcji z kolegami; bezosobowość

- Statystyczne monitorowanie szkolenia

- Treść i wsparcie nie zawsze są dobrej
jakości

- Redukcja kosztów

- Nie ma potrzeby studiowania w ośrodkach
szkoleniowych, szkołach biznesowych
i uniwersytetach
- Drogi i trudny dostęp dla MŚP
- „Opór kulturowy” pochodzący od
niektórych decydentów z wielu małych
i średnich przedsiębiorstw.
- Mniejszy wpływ, niż w przypadku szkolenia
„twarzą w twarz”
- Oderwanie uwagi od obowiązków
biurowych. Opóźnienia.
- Niższa motywacja niż w przypadku
szkolenia „twarzą w twarz”

Chociaż istnieje wiele zagrożeń wskazanych przez respondentów, prowadzenie
szkoleń
on-line
line
za
pomocą
odpowiednich
metod
zaprojektowanych
z uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw może doprowadzić
do wzmocnienia możliwości kształcenia MŚP (szkolenia on-line
on line minimalizują, na
przykład, koszty, można je również dostosowywać pod względem czasowym).
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Analizując główne wnioski można
można wyprowadzić pewne zasady modelu uczenia
się:
a) istnieje
stnieje duże zapotrzebowanie na praktyczne i krótkie treści, połączenie
kilku środowisk i prezentacje strategicznych narzędzi i metod
w „przyjaznych” środowiskach zarządzania oraz korzystanie z dostępnego
języka - szkolenie powinno być przygotowane w formule „w sam raz”
i „tylko tyle ile trzeba”,
b) materiały
ateriały szkoleniowe powinny być dostosowane do specyfiki małych
i średnich przedsiębiorstw
przedsiębiors
- wymaga to sprawdzenia ich pod względem
języka i poziomu trudności treści, terminologii, przydatności studiów
przypadków, przydatności ćwiczeń w celu dostarczenia użytkownikom
jasnych informacji i wskazówek na przyszłość,
c) różnice
óżnice przedstawione w kategoriach
kategoriach preferowanego narzędzia uczenia się,
środowiska uczenia się i instytucji kształcenia wskazują, że produkt PROPRO
STRATEGY musi być na tyle elastyczny, aby mógł być używany
w zróżnicowany sposób – jako metoda samodzielnego uczenia się oraz jako
element uczenia
czenia w formule blended,
d) koniecznym
oniecznym jest zapewnienie praktycznych szkoleń dla małych i średnich
przedsiębiorstw - materiały szkoleniowe powinny przedstawić narzędzia,
które mogą być realizowane w MŚP w łatwy i szybki sposób i wzmacniać ich
praktyczny
wymi
wymiar
przez
prezentowanie
studiów
przypadków
odzwierciedlających sytuację MŚP,
e) szkolenie on-line
line musi być zaprojektowane w odniesieniu do wymienionych
obaw
i preferencji,, takich jak interaktywność (możliwość przedyskutowania
problemów, odczucie, że dyskusja prowadzona jest przez mentora, który
wyznacza jej kierunek itp.), skuteczność i elastyczność czasu (krótki,
(
podzielony na moduły materiał szkoleniowy).
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5. Model innowacyjnego uczenia sięsię PRO-STRATEGY
STRATEGY GUIDE
Analiza międzykulturowa i teoretyczna podstawa dostarczyły bardzo ważnych
informacji, które muszą być brane pod uwagę w budowaniu innowacyjnego modelu
kształcenia.
Modele teoretyczne przedstawiają pomysł jak skutecznie nauczyć dorosłych (dają
ogólne podstawy),
tawy), podczas gdy respondenci, którzy uczestniczyli w badaniu PROPRO
STRATEGY dzielą się swoimi opiniami zbudowanymi na gruncie doświadczenia na
polu działalności MŚP. Wnioski te pozwalają
pozwalają nam tworzyć innowacyjny (z punktu
widzenia małych i średnich przedsiębiorstw)
przedsię
model uczenia sięskoncentrowany
wokół pojęcia Flashcard,
Flashcard które będzie głównym elementem tego modelu.
Użytkownicy (respondenci) wyrazili swoje oczekiwania pod względem treści
i środowiska, które będą brane pod uwagę przy projektowaniu i rozwoju Flashcard.
Poniższa tabela i objaśnienia przedstawiają w schematyczny sposób projekt modelu
model
uczenia się, jaki zostanie opracowany przez zespół projektowy:

Użytkownicy

Środowisko

Treść

Flashcard

Element

Element

Flashcard 1

Flashcard 2

Element
Flashcard 3

Element
Flashcard 4

Element
Flashcard …

Użytkownicy- kim oni są?

•
•
•

Menadżerowie i właściciele MŚP (głównie
i średniego szczebla)
Trenerzy i konsultanci współpracujący z MŚP
Osoby bez doświadczenia w szkoleniach on-line
on

menadżerowie

wysokiego
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•

Osoby, które wyraziły potrzebę rozwijania swojej wiedzy w dziedzinie
zarządzania strategicznego

Treść, czyli rozdziały opracowane w ramach projektu „STRATEGY TRAIN"
TRAIN - jak zostaną
przedstawione?

•
•
•
•
•

Podział na małe części
Zawierające praktyczne informacje dostosowane do specyfiki małych
i średnich przedsiębiorstw
Napisane w zrozumiałym dla MŚP języku
Obejmujące zakres wiedzy umożliwiającej uczestnikom wdrożenie
zarządzania strategicznego w organizacji
Zawierające słowniczek słów kluczowych dla każdej Flashcard, aby
umożliwić zrozumienie głównych koncepcji zarządzania strategicznego

Środowisko, czyli platforma Moodle - jak będzie zaprojektowana?
zaprojektowana

•
•
•
•
•

Zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika,
ika, co oznacza m.in.
intuicyjną nawigację, proste logowanie
Realizacja różnych metod uczenia się (samouczek wideo, dokumenty PDF,
quizy, ankiety, forum, linki itp.)
Zawiera elementy interakcji umożliwiające uczniom dzielenie się opiniami
i doświadczeniami
Realizuje ideę nauki
nauk przez samosterowanie,, co oznacza, że uczniowie będą
decydować od jakich treści chcą zacząć
Obejmuje działania samooceny pozwalające uczestnikom sprawdzić swój
poziom wiedzy i otrzymywać
otrzymywać informacje zwrotne wskazujące sugerowany
kierunek dalszych działań w procesie uczenia się

Flashcards

Koncepcja Flashcards została wybrana jako innowacyjna metoda przekazywania
wiedzy, biorąc pod uwagę wymagania nie tylko przedstawicieli MŚP w zakresie
treści i środowiska uczenia się, ale także zasad nauki osób dorosłych.
Flashcards zostały zaprojektowane, aby umożliwić uczestnikom
uczestnikom uczenie się
w najbardziej efektywny sposób oraz umożliwić trenerom wykorzystanie ich
w procesach szkoleniowych i doradczych, jako metody wspomagającej. Wszystkie
Flashcards mają taką samą strukturę, a ich zawartość obejmuje konkretny rozdział
jednostki.
dnostki. Poniższa tabela opisuje różne elementy Flashcards.
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Element Flashcards

Krótki opis

Znaczenie w procesie
uczenia się

Wprowadzenie

Obejmuje:

• Informowanie uczniów
o celach uczenia się
• Informowanie
o przewidywanym czasie
uczenia się – uczniowie są
w stanie zaplanować
proces uczenia się
• Informowanie o
ewentualnej przydatności,
wskazując poziom
zarządzania

• cele nauczania
• przewidywany czas nauki
• wskazuje poziom
zarządzania, dla których
poszczególna zawartość
jest odpowiednia

Samouczek wideo

Obejmuje:
• prezentacja
przygotowana w PPT
• wideo z wykładowcą
wyjaśniającym treść
i towarzyszącym
uczestnikowi

Aktywność użytkownika

Mogą przybierać formę:
• artykułu do analizy
• WebQuest (poszukiwanie
konkretnych informacji
w Internecie)

• Prezentowanie niewielkiej
części wiedzy w języku
dostosowanym do małych
i średnich przedsiębiorstw
• Wykładowca daje poczucie
interaktywności

• Angażowanie się
• Zachęcanie do
refleksyjnego myślenia
i korzystania
z doświadczeń
• Inny rodzaj działalności

• Kwestionariusz
z możliwością uzyskania
informacji zwrotnej
Opis narzędzi

Obejmuje:
• Opis znormalizowanej
procedury, która
mogłaby przyczynić się
do uzyskania ciekawych
wniosków na temat
kondycji organizacji

Katalog dobrych praktyk

Obejmuje:

• Przedstawienie
przydatnych
i praktycznych procedur,
które mogłyby być
realizowane w organizacji

• Prezentacja studiów
przypadku dostosowanych
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Forum

• Opisy studiów przypadku
małych i średnich
przedsiębiorstw i
odzwierciedla ich
rzeczywistość

do specyfiki małych i
średnich przedsiębiorstw
(nie są one oderwane od
ich rzeczywistości)
• Przykłady studiów
przypadku dostosowanych
do małych
i średnich przedsiębiorstw
mogą być pomocne
w znalezieniu rozwiązania
rozwiązan
problemów w
organizacjach uczestników
• Zapewnienie odniesienia
dla organizacji

Obejmuje:

• Zapewnienie możliwości
interakcji pośredniej
poprzez dzielenie się
pomysłami, opiniami i
doświadczeniami
• Zapewnienie miejsca
mi
do
budowania społeczności
on-line
line

• Przestrzeń do tworzenia
i komentowania postów

Podsumowanie

Obejmuje:
• Najważniejsze
informacje związane z
Flashcards
• Sugestie dotyczące
następnego kroku

Bibliografia

Obejmuje:
• Listę źródeł dotyczących
zarządzania
strategicznego

• Podkreślanie
najważniejszych
informacji
• Wskazywanie następnych
Flashcards do odczytu
powrotu do „Chmury
słownej"
• Zapewnienie źródeł
pogłębiania edukacji

W celu zapewnienia elastyczności i dostosowania całego procesu pozyskiwania
wiedzy do indywidualnych potrzeb, niezbędne jest rozpoczęcie od „Chmury
słownej”,, która składa się z pytań dotyczących konkretnych zagadnień związanych
z zarządzaniem strategicznym.
strategicznym
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„Chmura słowna"" pozwala wybierać
wybiera konkretne elementy interesujące każdego
uczestnika, nie narzucając predefiniowanych tematów. Po wybraniu tematu
z „Chmury słownej"" uczestnik rozpoczyna diagnozę opartą na pytaniach typu
„zamkniętego".
zamkniętego". Po otrzymaniu informacji zwrotnej, uczestnik będzie mógł
zdecydować, czy chce zapoznać się zzasugerowanąFlashcard
z
lub odpowiedzieć na
kolejne
ejne pytanie z „Chmury słownej".
słownej
Po zakończeniu Flashcards z danego tematu, uczestnik otrzymuje informacje
dotyczące innych dostępnych Flashcards związanych z innym tematem. Następnie
może podjąć decyzję o kontynuacji lub wrócić do „Chmury słownej". Wizualizacja
tego procesu została przedstawiona poniżej:

Chmura słowna

Procedura
diagnostyczna

Flashcards

Kolejne
Flashcards/
Chmura słowna

6. Próbka Flashcard
Zostanie załączona po dokonaniu tłumaczenia ostatecznej wersji Flashcard.

7. Podsumowanie
Kluczowe cechy innowacyjnego modelu nauczania, które przyczyniają się do tego,
że staje
e się on użyteczny dla menedżerów i właścicieli MŚP:
a) model opiera się na kompilacji dwóch perspektyw: modeli teoretycznych i badań
przeprowadzonych wśród potencjalnych końcowych użytkowników projektuPROSTRATEGY GUIDE,
b) materiały
ateriały szkoleniowe zostały opracowane w oparciu o innowacyjny model
kształcenia, mogą być używane jako materiały adaptacyjne lub jako elementy
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procesu nauki typu blended - ćwiczenia
wiczenia są na tyle elastyczne, aby spełnić
oczekiwania użytkowników preferujących jedną z tych dwóch metod.
metod
c) Flashcards są dostępne
ostępne dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu możliwe będzie
korzystanie z nich w wygodny sposób,
d) Flashcards są zaprojektowane w taki sposób, aby wzmocnić motywację
użytkowników poprzez zapewnienie
zapewnienie innego rodzaju metod nauczania, możliwości
interakcji i okazji do samooceny w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made
made of the information contained therein.
18/18

