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Nekeisti, transformuoti, plėsti, kurti…? Ką reikėtų daryti, kad
mokymosi pasiūlymas būtų priimtinas
Laiko trūkumas, finansiniai apribojimai, ilgi ir nepritaikyti individualiems poreikiams mokymai,
nesuprantamas ir pernelyg teoretizuotas turinys - tai tik keletas kliūčių, kurias nurodo SVV
įmonės, apibrėždamos savo galimybes ir
ir norą dalyvauti organizuojamuose mokymuose ir
kursuose.
Pirmoji antraštės dalis nėra atsitiktinė - tai labai svarbus klausimas, kuris turėtų būti
užduodamas, jeigu mes norime rimtai svarstyti apie mokymų pasiūlymą (bendrai, ne
konkrečioje srityje), tinkamą SVV įmonėms visos Europos mastu. Ar reikėtų pradėti nuo
pradžių ir sukurti naują mokymo programą? O gal būtų geriau pridėti kai kurias temas ir
išplėsti jau turimą programą? Ar turimas pasiūlymas yra tinkamas? Atsakymas padėtų mums
apibrėžti tolimesnius
snius veiksmus. Be abejonės, yra kažkas, ką reikėtų padaryti, siekiant pateikti
mokymo sprendimą, leidžiantį SVV sektoriaus įmonėms būti konkurencingoms ir išlikti
dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis.
Pradėkime paprastu teiginiu: girdėti yra ne tas pats kas
kas klausyti. Jeigu tikslas yra produkto
parengimas konkrečiai tikslinei grupei, pirma, ką reikėtų padaryti, yra kiek galima išsamiau
išgirsti šios grupės atstovų baimes, problemas, svajones, galimybes, apribojimus (tiek
išorinius, tiek vidinius), lūkesčius ir poreikius. Net jeigu mums nebus pateikta informacija,
kurios tikėjomės, mes gausime vertingas užuominas ir jas galėsime panaudoti rengdami
tinkamą mokymo pasiūlymą. Blogiausia yra spėti, kokie yra tikri tikslinės grupės poreikiai –
mes galime būti tikri,, kad mūsų sprendimas yra tobulas, tačiau galiausiai jis gali pasirodyti
nenaudingas rinkoje. Todėl ar nemanote, kad vertėtų išsiaiškinti, ko trūksta rinkoje, kas
reikalauja daug išlaidų ir laiko?
PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide projekte mes pasirinkome klausymosi būdą.
būdą. Atlikta tarpkultūrinių
poreikių analizė leido mums apibrėžti vertingus SVV įmonių reikalavimus, susijusius su
mokymų pasiūlymu, ypač strateginio valdymo srityje. Štai ką mes sužinojome.
Svarbiausias išvadas galima apibendrinti vienu sakiniu: būtinybė pateikti
pateikti trumpą, modulinį,
pritaikytą individualiems klientams turinį, pateiktą lanksčia ir patogia forma, ypatingą dėmesį
skiriant jo praktiniams aspektams (mokymo medžiagoje turi būti pateikiami įrankiai, kuriuos
galima lengvai ir greitai įdiegti SVV įmonėse,
įmonėse, pavyzdžiui kalba ir atitiktis SVV įmonių specifikai,
ir stiprinti praktinį aspektą pateikiant atvejo tyrimus, atspindinčius SVV įmonių realybę).
Koks būtų jūsų atsakymas? Skaitmeninių kortelių rinkinys. Kortelės buvo pasirinktos kaip
inovatyvus žinių perdavimo
rdavimo metodas, atsižvelgiant ne tik į SVV įmonių atstovų reikalavimus dėl
turinio ir mokymo aplinkos, bet ir į suaugusių mokymo principus. Kortelėse e-mokymo
e
platformoje (Moddle) nedidelėmis dalimis pateikiamas strateginio valdymo turinys, todėl
besimokantieji
antieji gali lanksčiai jomis naudotis vietos ir laiko atžvilgiu. Jos sukurtos taip, kad
besimokantieji galėtų jomis efektyviai naudotis, o dėstytojai galėtų naudoti jas kaip papildomą
priemonę mokymų ar konsultacijų procese.
Kitaip tariant, mūsų tikslas yra pritaikyti jau turimą strateginio valdymo turinį SVV įmonių
galimybėms, siekiant palengvinti mokymą ir suteikti joms galimybę valdyti savišvietos procesą,
nesiderinant prie įprasto mokymo plano grafiko. Kortelės sudarytos taip, kad didintų
besimokančiųjų motyvaciją pateikiant skirtingus mokymosi metodus, sąveikos galimybes ir
progą atliti savianalizę patogioje ir saugioje aplinkoje. SVV įmonių vadovams ir savininkams
suteikiama galimybė mokytis neišvykstant iš įmonės dviem dienom ar ilgesniam laikotarpiui,
laikotarpiui o

dėstytojai gali kurti patrauklesnius mokymo būdus įtraukiant inovatyvias Korteles kaip
pagalbinę mokymosi priemonę.
Šiame trumpame straipsnyje mes pabandėme paaiškinti kortelių kaip inovatyvaus mokymo
modelio dalies koncepcijos esmę. Žinoma, pilna modelio
modelio koncepcija yra išdėstyta daug plačiau.
Aprašymą pateikiame žemiau.

