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Naprzeciw potrzebom szkoleniowym MŚP: innowacyjne
formaty nauczania
Celem tego artykułu jest opisanie i wyjaśnienie procesu, który wdrożony został
w projekcie PRO-STRATEGY Guide, a jego efektem będzie opracowanie innowacyjnych
formatów uczenia się, które zintegrowane zostaną ze e-learningową platformą. Finalnym
efektem będzie utworzenie kursu on-line poświęconego tematyce strategicznego
zarządzania w MŚP. Przygotowanie tych formatów pozwoli na przedstawienie
merytorycznej wiedzy dotyczącej strategicznego zarządzania, jaka kryje się
w Flashcardach, w sposób ułatwiający użytkownikom korzystanie z tych informacji –
połączenie merytoryki i innowacyjnych formatów daje możliwość dostosowania do
potrzeb MŚP, respektowania różnic kulturowych i specyfiki językowej oraz aktualizowania
treści w kursie on-line.
Innowacyjne formaty prezentują materiał w lekkiej, przystępnej, obrazowej formie, co
ułatwia przyswajanie wiedzy. Ich integralnym elementem jest również interaktywność
osiągana za pomocą włączania ćwiczeń i aktywności, które angażują uczestnika.
Innowacyjny format to taki, który sprzyja rozwijaniu kreatywności i motywacji do
samodzielnej nauki, zachęcaniu do refleksji i ocenianiu swoich postępów. Czym są takie
formaty?
To
zaawansowane
sposoby
prezentacji
materiału
merytorycznego
opracowywane przy pomocy różnych programów specjalistycznych. Innowacyjnym
formatem może być interaktywna prezentacja multimedialna, screencast, SCORM,
Knowledge Pill. Na podstawie diagnozy potrzeb MŚP, w projekcie PRO-STRATEGY Guide
wybrane zostały następujące formaty: SCORM, Knowledge Pills w formie nagrań video
z lektorem.
Format SCORM to najbardziej znana inicjatywa organizacji ADL. Rolą ADL jest
dokumentowanie, weryfikowanie oraz finansowanie tworzenia standardów w zakresie
wykorzystania formatu SCORM. Format SCORM można integrować z różnymi platformami
e-learningowymi, co pozwala na wielokrotne odtwarzanie treści, a użytkownikowi daje
możliwość powrotu do treści w dowolnym momencie. Zastosowanie formatu SCORM
realizuje potrzeby MŚP w zakresie:
- dostępu to treści z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie,
- dostępu do treści z różnych urządzeń: wersja desktopowa i wersja responsywna
zwielokrotniają możliwości korzystania z całego kursu
- możliwości zintegrowania z różnymi systemami, w tym systemami wewnętrznymi
w firmach
Pigułki wiedzy to krótkie formy multimedialne, audio lub video, których celem jest
przekazanie konkretnej wiedzy dotyczącej wybranego zagadnienia. Efektem jest
dostarczanie pracownikom w organizacji informacji dotyczących rozwiązywania danych
problemów. W projekcie PRO-STRATEGY Guide pigułki wiedzy opracowywane są w formie
videotutoriali, w których lektor omawia niewielką porcję wiedzy, stanowiącą jednak

spójną całość. Poza możliwością odtwarzania na dowolnym urządzeniu, w dowolnym
czasie, pigułki wiedzy sprzyjają efektywnemu przyswajaniu wiedzy.
Innowacyjne format zostaną udostępnione do testowania przedstawicielom MŚP oraz
trenerom i konsultantom celem zebrania informacji zwrotnej – zweryfikowania zawartości
merytorycznej i rozwiązań technicznych. Uzyskane informacje będą podstawą do dalszej
pracy na platformie i wdrożenia różnych usprawnień.
Innowacyjne formaty w projekcie PRO-STRATEGY Guide mają zachęcić użytkowników do
podjęcia refleksji nad kwestiami związanymi ze strategicznym zarządzaniem w MŚP. Ich
zadaniem jest również zabawa z formą i konwencją, a przez to zaangażowanie
uczestników w proces uczenia się. Co więcej, ich użycie zaowocuje przyswojeniem wiedzy
na poziomie umożliwiającym podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwach
przez menedżerów i właścicieli MŚP. To z kolei wpłynie na podniesienie ich
konkurencyjności.

