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„PRO-STRATEGY Guide“ turinio kūrimas
Šio straipsnio tikslas – trumpai aprašyti ir paaiškinti „PRO-STRATEGY Guide“ turinio
kūrimo procesą.Inovacijų perdavimo projektas „PRO-STRATEGY Guide“ paremtas
„Strategy-Train“ projekto rezultatais [www.strategy-train.eu // 142823-LLP-1-2008-1AT-LEONARDO-LMP], kurį nuo 2008 iki 2010 m. koordinavo MERIG – aštuonių partnerių
iš septynių Europos šalių konsorciumas. Europos Komisija apdovanojo šį projektą kaip
vieną geriausių Leonardo daVinčio programos bendradarbiavimo projektų.„StrategyTrain“ projekto įgyvendinimo metu parengta internetu prieinama mokomoji medžiaga
susideda iš penkių modulių, kuriuosepateikiamas įvadas apie įmonės strategiją ir
bendrais bruožais nusakomi skirtingi strategijos kūrimo etapai. Kiekvienas modulis
padalintas į trumpus skyrius, kurių iš viso yra dešimt.
„PRO-STRATEGY Guide“projektas siekia pertvarkyti ir toliau tobulinti esamą turinį
atsižvelgiant į skirtingų šalių poreikių analizėje pateikiamus atsiliepimus, naujausius
įvykius verslo srityjebei patobulinto mokymosi modelio rezultatus. Pirmiausiai buvo
sukurtos„PRO-STRATEGY Guide“ didaktinės kortelės, kurios iš esmės apima jau
egzistuojantį turinį. Jos padalina turinį į mažas dalis ir turi tą pačią struktūrą. Siekiant
padaryti turinį draugiškesnį vartotojui,įtraukti pratimai ir atvejo tyrimai. Keturi iš penkių
konsorciumo narių1 iš viso parengė trisdešimt didaktinių kortelių. Pritaikytas dvejopas
kokybės užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrinta aukšta atliekamo darbo kokybė. Iš
pradžiųdidaktines korteles peržvelgė kiti didaktinių kortelių rengimo kolegos, kurie
naudojo standartizuotą atsiliepimų formą.Antrą peržiūrą atliko MERIG -vidinės kokybės
užtikrinimo konsorciumo narys. Remiantis visų dalyvavusių šalių pateiktais atsiliepimais,
didaktinės kortelės buvo patobulintos ir pateiktos galutinės jų versijos, kurias dar kartą
peržvelgė vidaus vertintojas.Galiausiai buvo atlikti nežymūs pakeitimai. Dabartinės
kortelių versijos, apibendrinančios mokymosi medžiagos turinį, verčiamos į šias projekto
partnerių kalbas: ispanų, italų, lietuvių ir lenkų.
Vėliau didaktinės kortelės bus panaudotos tobulinant instruktoriams skirtą mokomąją
video medžiagą ir skaitmenizuojant bei keičiant turinį į inovatyvius mokymosi formatus,
kas leis sukurti tvirtą bazę inovatyvios mokymosi kultūros įgyvendinimui organizacijose.
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PROFES, KRIC, Hominem Challenge ir Euroform RFS.

