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Skaitmeniniame XXI amžiuje
mžiuje mokymo ir mokymosi srityje neįmanoma
eįmanoma pasiekti svarbių
rezultatų neintegravus naujųjų informacinių ir komunikacinių technologijų suaugusiųjų
švietime.
Tai susiję su visose mokymosi, tyrinėjimų ir inovacijų srityse vykstančia modernizacija beišių
sričiųpritaikymo
pritaikymo visuomenės poreikiams
poreiki
gerinimu.
Integruotų technologinių priemonių ir internetinių išteklių naudojimas naujose mokymosi
aplinkose leidžia užtikrinti našesnį ir veiksmingesnį mokymą. Naudotojai nustoja būti pasyviais
programų ir mokymosi paslaugų vartotojais
vartotojai ir tampa aktyviais mokymo procesodalyviais.
procesodalyviai
Vienas iš„PRO-StrategyGuide“ projekto iššūkių yra ketinimas sukurti inte
egruotą e. mokymosi
aplinką, kurioje būtų remiamasi
masi SVV įmonių vadovų mokymo poreikiais ir atsižvelgiama į
informacinių technologijų plėtrą ir vystymąsi bei nuotolinio mokymo ir mokymosi proceso
rezultatus.
Ši mokymosi aplinka - tai technologinė platforma, mokymosi proceso valdymo sistema,
leidžianti tvarkyti ir integruoti didelius duomenų kiekius ryšium sužinių
žinių valdymu,
valdym
žmogiškųjų
išteklių vystymu bei įgūdžių valdymu
valdym ir atlikti vertinimąypač moderniu
u būdu.„Pro-strategy“
būdu
projekte pasirinktos naudoti labiausiai pasaulyje paplitusios mokymosi platformos „Moodle“
technologijos, leidžiančios sukurti mokymosi aplinką,
aplinką, kurioje dėmesys kreipiamas į žinių
generavimą, platinimą, dalinimą, įsisavinimą ir plėtimą per bendradarbiavimą
bendradarbi
ir pagalbos
teikimą nuotoliniu būdu. Šią sistem
istemągali naudotitiek žinių generuotojai, tiek žinių naudotojai,
naudotojai
nes abi grupės dalyvauja jos kūrimo procese.
procese
Projekto partneriai sukūrė mokymosi aplinką, kurią galima naudoti kaip darbo erdvę
susitikimams,
sitikimams, pokalbiams, klausymuisi, medžiagos naudojimui ir rengimui,
rengimui taip pat kaip
asmeninę erdvę individualiems
ems ir nepriklausomiems
iems pasvarstymams apie mokymą bei kaip
vietą, kurioje galima rasti ir dalintis pagalbine medžiaga bei komunikacinėmis priemonėmis
prie
ir
atlikti savęs įvertinimą.
Mokymosi aplinka buvo kuriama griežtai laikantis šių kokybės rodiklių:
modulumo: aplinka lengvai pritaikoma,
pritaikoma lanksti
ksti ir nereikalaujanti specifinių
technologinių įgūdžių;
įgūdžių
spartumo: greita, lengva ir intuityvi prieiga prie priemonių;
patogumo naudotis:: lengvai prieinama medžiaga, turinti tą pačią išdėstymo
struktūrą ir logiką įvairiuose moduliuose;
moduliuose
perduodamumo: į skirtingus kontekstus perkeliamas ir juose pritaikomas mokymosi
turinys;
inovatyvumo: SVV įmonių vadovų ir instruktorių
ins
poreikius numatantimokymo
numatanti
sistema. Numatymas
mas reiškia inovacijų naudojimą, lažinimąsi dėl ateities, krypties
nurodymą formavimuisi bei žinojimą kaip naudotojui pasakyti
sakyti apietai į kokius
veiksmų planus ir susijusius įgūdžius jis turi investuoti.. Kiekvieno skyriaus pabaigoje
naudotojas ras susijusių
sijusių modulių sąrašą, kuris padės išsamiai išstudijuoti temas
užbaigti mokymąsi.

„PRO-ST“ mokymosi aplinka
a suteikia prieigą prie įvairių virtualių erdvių,
erdvių integruoja skirtingus
mokymosi stilius, leidžia suprasti kas yra daugialypė terpė ir susistemina mokymosi veiklątaip,
kad būtų išvengtainformacijos
tainformacijos nutekėjimo ir painumo, o žinių
ų perdavimasbūtų skatinamas
skirtingais būdais:
-

temos -patobulintos
lintos ir padarytos interaktyvesnėmis dėka mokomosios vaizdo
medžiagos;
naudotojui skirtos užduotys,leidžiančios
užduo
praktikuotis ir išsamiai studijuoti temas;
geriausių praktikų katalogai
katalog
sėkmingų pavyzdžių
ų pateikimui ir tinkamo priemonių
taikymo demonstravimui, pasitelkiant atvejų tyrimus;
tyrimus
testai ir žinių patikrinimai savęs įvertinimui.

Ši mokymosi aplinka leidžia įvertinti:
įvertinti
-

ankstesnes, su patirtimi įgytas žinias;
žinias
internetinį mokymo kursą;
kursą
mokymosi rezultatus.

