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Komisija negali būti
ti laikoma atsakinga už bet kokios medžiagos,
kuri galėtų būti pateikiama čia esanččioje informacijoje, naudojimą.
Šis projektas yra finansuojamas iš Europos Komisijos pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą.

MVĮ mokymosi poreikių tenkinimas:
Inovatyvūsmokymosi būdai

Šio straipsnio tikslas yra apibūdinti ir trumpai išaiškinti procesą, kuris buvo
taikytas ryšium su inovatyviųmokymosi būdų kūrimu vadovaujantis PROSTRATEGY Guide1. Inovatyviųmokymosi būdų tikslas yra mokymosi strategijos
programą pritaikyti atitinkamiems tikslinių grupių poreikiams, gerbiant kultūrinę
ir kalbos specifiką, visų pirma modulinį turinį ir naujausias inovacijas mokymosi
aplinkoje.
Inovatyvūsmokymosi būdai turi užtikrinti, kad jie skatins besimokančiųjų
kūrybiškumą ir motyvaciją, drąsins apsvarstant sprendimų priėmimą ir savęs
vertinimą. Nepaisant visų šių kriterijų, siekiant patenkinti dabartinius MVĮ
poreikius, naujos mokymosi formos privalo būti lanksčios laiko, vietos ir išlaidų
atžvilgiu. Po konsorciumo narių atliktos analizės ir tyrimų buvo nuspręsta, kad tai
turi būti pateikiama skaitmeniniu būdu, naudojant švietimo požiūriu inovatyvias
formas: SCORM, žinių piliulės ir vaizdines mokomąsias medžiagas.
SCORM
(TheShareableContentObjectReferenceModel/Dalintis
skirto
turinio
objekto pradinis modelis) modelis yra plačiausiai žinoma ADL organizacijos
iniciatyva. ADL užduotis yra dokumentuoti, patvirtinti, skatinti bei finansuoti
specifikacijų ir standartų kūrimą. SCORM naudojimas suteikia galimybę
pakartotinai naudoti lengvai prieinamą ir visuomet aktualią mokomąją medžiagą
po nustatyto laiko vykstančiuose technologiniuose pokyčiuose bei prisideda prie
įvairių e-mokymosi platformų tarpusavio sąveikų. SCORM leidžia atitikti
dabartinius MVĮ poreikius:





Mokymasis yra prieinamas iš bet kurios vartotojo buvimo vietos;
Portatyvus tarp įvairių sistemų ir priemonių;
Stabilus – taigi gali būti naudojamas kintančiose technologijose;
Tinka pakartotinai naudoti įvairiose situacijose.

Žinių piliulės – protingai atrinkti multimedijos patarimai, galintys maksimaliai
sustiprinti profesines kompetencijas. Tokių konsorciumo narių2 žinių piliulių
paruošimas Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje užtikrina veiksmingą
švietimo veiklos vykdymą smulkaus ir vidutinio verslo savininkams ir vadovams.
Be laiko, vietos ir išlaidų lankstumo, žinių piliulės taip pat skatina bendrą
supratimą apie inovatyvių mokymosi procesų naudojimą.
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Vaizdinės mokomosios medžiagos yra įterpiamos į mokomąsias PRO-STRATEGY
korteles. Vaizdinės mokomosios medžiagos yra labai naudinga priemonė
dėstytojams
užtikrinant
turinio
skaitmeninių
technologijų
sklaidą
ir
transformavimą į inovatyviusmokymosi būdus, kurie naudojami kaip tvirtas
pagrindas įgyvendinant organizacijose inovatyvaus mokymosi kultūrą.
Inovatyvūsmokymosi būdai bus skirti tiriamajai veiklai, siekiant surinkti
atsiliepimus iš MVĮ atstovų ir dėstytojų, pateikti prielaidas, turinį ir technines
galimybes bei sukurti galutinę inovatyvaus mokymosi formų versiją. Bendra
inovatyviųmokymosi būdų prielaida padės sukurti prieinamas, lengvai
pritaikomas ir lanksčias formas, kurias būtų galima lengvai įgyvendinti kaip
savarankiško mokymosi priemonę arba kaip dėstytojams skirtą medžiagą.
PRO-STRATEGY gidas per inovatyviusmokymosi būdus skatins analitinį
sprendimų priėmimą bei skatins dalyvius vykdyti savarankišką mokimąsi. Be to,
bus sukurta mokymosi sistema, kuri suteiks galimybę MVĮ vadovams padidinti
savo gebėjimus imtis būtinų strateginių sprendimų savo MVĮ veikloje bei didins
MVĮ konkurencingumą.

