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Praca nad rozwojem treści podręcznika PROSTRATEGY Guide – słów kilka o doskonaleniu
kluczowego produktu projektu
Celem tego artykułu jest opisanie i wyjaśnienie procesu prac, które podjęło Konsorcjum,
aby udoskonalić i rozwinąć treści podręcznika PRO-STRATEGY Guide. Projekt PROSTRATEGY Guide realizowany w ramach poddziałania Transfer Innowacji programu
Leonardo da Vinci czerpie z projektu Strategy Train (www.strategy-train.eu // 142823LLP-1-2008-1-AT-LEONARDO-LMP), który koordynowany był przez MERIG w latach 20082010 i opierał się na wspólnej pracy 8 instytucji z 7 europejskich krajów. Wspomnieć
warto, że ów projekt nagrodzony został przez Komisję Europejską jako jeden z
najlepszych projektów programu Leonardo da Vinci. Materiał merytoryczny projektu
Strategy Train dedykowany jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Dostępny jest w
formule on-line i w postaci 5 modułów podzielonych na spójne rozdziały (w sumie 10
rozdziałów) dostarcza wiedzy niezbędnej każdemu przedsiębiorstwu do stworzenia
strategii, akcentując równocześnie różne fazy budowania i rozwijania tejże strategii.
Celem projektu PRO-STRATEGY Guide jest dalszy rozwój już istniejących treści
merytorycznych projektu Strategy Train. Źródłem informacji niezbędnych do użytecznego
przekształcania zawartości są wnioski płynące z przeprowadzonego badania potrzeb
wśród MŚP w 4 krajach, kierunki transformacji współczesnego biznesu wyznaczające
drogę rozwoju przedsiębiorstw, a zatem wskazujące jakiego rodzaju wiedzy i
umiejętności potrzebują, aby być w stanie nadążać za zmianami, a także ustalenia
poczynione podczas tworzenia innowacyjnego modelu uczenia się, który określa m.in. w
jaki sposób powinna być podawana wiedza, aby jej przyswojenie było jak najbardziej
efektywne z punktu widzenia sektora MŚP, w którym właściciele i menedżerowie (osoby
zarządzające) często zaangażowani są w różne działania operacyjne, co skutkuje
ograniczonymi zasobami czasu. Rozwój wymaga jednak czasu. Innymi słowy, efektem
projektu PRO-STRATEGY Guide ma być wypracowanie produktu, który dostarczać będzie
współcześnie przydatnej wiedzy, której pozyskiwanie będzie można pogodzić z
codziennymi prowadzeniem biznesu.
Praca nad rozwojem treści merytorycznych składa się z kilku kroków. Pierwsza faza
obejmowała doskonalenie zawartości modułów z projektu Strategy Train i
dostosowywanie jej do wymogów współczesnego biznesu I potrzeb MŚP. Następnie treści
zostały poddane dalszej obróbce – każdy rozdział został podzielony na małe porcje
wiedzy ustrukturyzowane według przyjętego przez Konsorcjum standardu. Aby uczynić
materiał bardziej przydatnym i przyjaznym dla użytkownika, dodano do każdego
rozdziału ćwiczenia i studia przypadków ilustrujące praktyczne wykorzystanie informacji.
Nowy format przedstawiania treści przyjął nazwę „Flashcard”. Czterech członków
Konsorcjum1 przygotowało w sumie 30 Flashcard. Celem zapewnienia najwyższej jakości
wdrożony został mechanizm dwustopniowej ewaluacji pracy Partnerów. W pierwszej
odsłonie Partnerzy pracujący nad Flashcardami weryfikowali wzajemnie swoje wysiłki,
udzielając feedback pozostałym autorom na specjalnie przygotowanym formularzu, który
następnie umieszczany był na platformie on-line służącej do komunikacji w Konsorcjum.

1

PROFES, KRIC, Hominem Challenge and Euroform RFS.

Druga odsłona pierwszej rundy to weryfikacja dokonana przez MERIG – Partnera
pełniącego rolę kluczowego ewaluatora w ramach Konsorcjum. Druga runda rozpoczęła
się od wprowadzenia przez autorów sugerowanych poprawek we Flashcardach, a
zakończyła ponowną oceną przeprowadzoną przez MERIG. Obecnie zaakceptowany
materiał merytoryczny tłumaczony jest na następujące języki: hiszpański, włoski, litewski
i polski.
Jaki będzie następny krok prowadzący do stworzenia finalnego produktu? Fragment
materiału merytorycznego posłuży jako podstawa do przygotowania serii video
wykładów. Pozostałe elementy umieszczone zostaną (wraz z video wykładami) na
otwartej platformie edukacyjnej w postaci kompleksowego kursu Strategicznego
Zarządzania w MŚP, który składać się będzie z różnorodnych interaktywnych części. Kurs
dostępny będzie dla każdego użytkownika, który będzie chciał poszerzyć (lub zdobyć)
wiedzę dotyczącą budowania strategii dla swojej firmy.

