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Zostawić, zmodyfikować, rozwijać, tworzyć…? Co powinniśmy
zrobić, aby oferta szkoleniowa była dostęp?
dostęp
Brak czasu, ograniczenia finansowe, długie i niedopasowane pod względem tematyki szkolenia,
niezrozumiała i zbyt teoretyczna treść – to tylko niektóre przeszkody identyfikowane przez
firmy z sektora MŚP w zakresie ich możliwości i chęci do uczestniczenia w szkoleniach i
kursach. Bez wątpienia sytuacja ta wymaga zmiany.

Pierwsza część tytułu artykułu wcale nie jest przypadkowa – to bardzo ważne pytanie, które
powinno zostać postawione, jeśli poważnie myślimy o stworzeniu oferty szkoleniowej (ogólnie
rzecz ujmując, nie zaś w określonej sferze tematycznej) odpowiedniej dla MŚP funkcjonujących
w Europie. Czy powinniśmy zacząć od początku i stworzyć nową ofertę szkoleniową? A może
lepiej będzie jedynie dodać kilka obszarów tematyczny i tak naprawdę rozwijać ofertę już
dostępną? A może obecna oferta jest doskonała? Odpowiedź będzie prowadziła do wyznaczenia
drogi działania. Nie ulega jednak wątpliwości, że pewne kroki muszą zostać podjęte w celu
znalezienia rozwiązania, które pozwoli przedsiębiorstwom
przedsiębiorstwom z sektora MŚP konkurować i
przetrwać w obecnej sytuacji rynkowej.

Zacznijmy od prostego stwierdzenia: słyszeć to nie to samo, co słuchać. Jeśli celem jest
przygotowanie produktu szkoleniowego dla konkretnej grupy docelowej, to pierwsza rzecz,
rz
jaka powinna być zrobiona to poznanie przedstawicieli tej grupy pod kątem ich obaw,
problemów, marzeń, możliwości i ograniczeń (zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych),
oczekiwań i potrzeb w najbardziej dogłębny sposób, jak to tylko możliwe. Nawet
Naw jeśli nie
dostarczą nam informacji, jakich oczekiwaliśmy, otrzymamy cenne wskazówki, które mogą
zostać wykorzystane w procesie projektowania właściwej oferty szkoleniowej. Najmniej
odpowiednim działaniem, jakie może zostać podjęte to domyślanie się, czego
cze
naprawdę
potrzebuje grupa docelowa – możemy być przekonani, że nasze rozwiązanie jest doskonałe,
ale w ostatecznym rozrachunku to „rynek” (czyli nasza grupa docelowa) zdecyduje o jego
wartości i przydatności. Dlatego też lepiej zapytać owego „rynku”, czego
czego brakuje niż trwonić
czas i pieniądze na domyślanie się, nie sądzicie?

W projekcie PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide wybraliśmy drogę słuchania. Przeprowadzona analiza
potrzeb pozwoliła nam zidentyfikować wymagania i oczekiwania firm z sektora MŚP w zakresie
oferty szkoleniowej,
zkoleniowej, w szczególności w obszarze strategicznego zarządzania. Zobaczmy zatem,
czego się dowiedzieliśmy.

Najważniejsze konkluzje mogą zostać podsumowane w jednym zdaniu: istnieje konieczność
zapewnienia krótkiej, modułowej i dostosowanej treści dostarczanej
dostarczanej w elastycznej i przyjaznej
użytkownikowi formie ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru praktycznego (zakres
szkolenia powinien zawierać narzędzia, które mogą zostać wdrożone w firmach z sektora MŚP
w prosty i szybki sposób, a także obejmować studia przypadków odzwierciedlające specyfikę
tego sektora).

Jaką przygotowaliśmy odpowiedź na te potrzeby? Zestaw Flashcard dostępny on-line,
on
na
platformie e-learningowej
learningowej Moodle. Model Flashcardy został przez nas wybrany jako
innowacyjna metoda przekazywania wiedzy, która bierze pod uwagę nie tylko oczekiwania firm
z sektora MŚP odnośnie zakresu szkoleń i środowiska uczenia, ale również wytyczne dotyczące
uczenia się osób dorosłych. Flashcardy to małe porcje wiedzy z obszaru strategicznego
zarządzania przygotowane
owane przy użyciu zróżnicowanych narzędzi wizualnych i umieszczone na
e-learningowej
learningowej platformie Moodle, co zapewnia możliwość elastycznego korzystania w
kategoriach czasu i miejsca. Flashcardy zaprojektowane są w taki sposób, aby umożliwić
użytkownikom uczenie
zenie się w najbardziej efektywny sposób, a trenerom i konsultantom
wspieranie procesu szkoleniowego przez użycie tej innowacyjnej metody.

Innymi słowy, naszą intencją jest dostosowanie już istniejącego materiału z zakresu
strategicznego zarządzania do możliwości
możliwości firm z sektora MŚP celem zwiększenia szans na
samodzielne doskonalenie wiedzy i umiejętności bez konieczności wpasowywania się w
określony plan kursu czy termin szkolenia. Flashcardy oferują taką możliwość – bez względu
na miejsce i czas uczestnik może mieć dostęp do zasobów. Flashcardy zwiększają motywację
użytkowników do samodzielnej nauki, gdyż zaprojektowane są z wykorzystaniem różnych form
prezentacji materiału (nagrania video, pdfy, nowoczesne prezentacje), zapewniają interakcję z
innymi użytkownikami
kownikami (fora zapewniające wymianę opinii i dobrych praktyk) i możliwość
przeprowadzenia ewaluacji postępów (quizy, testy). Osadzenie ich w przyjaznym środowisku
platformy Moodle daje komfort i sprzyja zaangażowaniu w naukę. Menedżerowie i właściciele
firm
rm z sektora MŚP nie muszą opuszczać swoich przedsiębiorstw na kilka dni, aby wziąć udział
w szkoleniu, a trenerzy i konsultanci współpracujący z MŚP dzięki Flashcardom zyskują
narzędzie, dzięki któremu mogą wzbogacać i uatrakcyjniać swoje kursy.

W tym artykule
tykule usiłowaliśmy opisać ideę Flashcardy jako podstawy innowacyjnego modelu
uczenia się. Oczywiście, cały model opisany jest w o wiele bardziej kompleksowy sposób. Pełna
wersja znajduje się poniżej.

