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W cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest możliwe osiąganie wymiernych
rezultatów w obszarze nauczania bez wykorzystania nowych technologii w edukacji
dorosłych.
Jest to związane z procesami modernizacji w obszarach uczenia, badania i innowacji
i nieustającą ich adaptacją do potrzeb społeczeństwa.
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii sprawia, że uczenie się staje się
bardziej skuteczne. Użytkownicy nie są już tylko pasywnymi konsumentami treści i
usług szkoleniowych, ale stają się aktywnymi uczestnikami procesu uczenia.
Jednym z wyzwań projektu PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide jest stworzenie zintegrowanego
środowiska e-learningowego,
learningowego, które stanowić będzie odpowiedź na zidentyfikowane
potrzeby MŚP. Środowisko to uwzględniać i wykorzystywać będzie efekty ewolucji i
rozwoju nowoczesnych narzędzi nauczania.
Środowisko e-learningowe
learningowe w projekcie PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide oparte jest o technologię
LMS (Learning Management System) umożliwiającą tworzenie kursów on-line,
on
zarządzanie treściami oraz użytkownikami. Platformy tego typu wykorzystywane są
również do przechowywania
ania danych niezbędnych w procesie Zarządzania Wiedzą,
zarządzania procesami HR, rozwoju umiejętności i przeprowadzania różnorodnych
działań ewaluacyjnych. Kurs on-line
on line z zakresu strategicznego zarządzania dla MŚP
przygotowany
został
na
platformie
e-learningowej
ingowej umożliwiającej zdalne uczenie się
poprzez możliwość w pełni
elastycznego korzystania z wiedzy oraz oferującą interakcję z innymi uczestnikami na
wbudowanym forum. Tworząc platformę (środowisko e-learningowe),
e learningowe), kierowaliśmy się
potrzebami użytkowników
ów końcowych (właścicieli oraz managerów MŚP, a także
trenerów i konsultantów pracujących dla MŚP), które zidentyfikowane zostały na
etapie badań międzykulturowych. Naszym celem było również zapewnienie wysokiej
użyteczności całego systemu.
Platforma on-line PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide to miejsce pracy, w którym uczestnicy mogą
odnaleźć komplet treści dotyczących strategicznego zarządzania przedstawionych w

urozmaicony sposób. Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać procesem uczenia się
poprzez wybórr konkretnych materiałów, z którymi chcą się zapoznać. System
umożliwia także dokonanie oceny własnej wiedzy.
Platforma utworzona została z uwzględnieniem następujących czynników, które
pozytywnie wpływają na jakość dostarczonego kursu on-line:
on

a) modułowość –materiał
materiał podzielony jest na małe porcje, co ułatwia przyswajanie
wiedzy,
intuicyjny
b) szybkość – dostęp do treści jest łatwy i intuicyjny,
c) użyteczność –treści
treści w poszczególnych Kartach są ułożone są w identyczny,
analogiczny sposób, tworząc przejrzystą strukturę ułatwiającą poruszanie się po
całym kursie,
d) możliwość transferowania – treści poszczególnych Kart można odnosić do
różnych kontekstów,
e) innowacyjność –cały
cały system kursu skonstruowany jest w taki sposób, aby
użytkownicy mogli budować swoje ścieżki uczenia się,
si
wzmacniając
jednocześnie wiedzę w kluczowym dla siebie obszarach strategicznego
zarządzania. Cel ten osiągnięty został poprzez włączenie rekomendacji, dzięki
którym uczestnik otrzymuje sugestie co do dalszej nauki i możliwości
pogłębienia wiedzy.
Na platformie e-learningowej
learningowej zaimplementowane zostały Karty podzielone na 10
rozdziałów. Aby uatrakcyjnić przekazywanie wiedzy, wzmocnić skuteczność procesu
uczenia się oraz zmotywować uczestników do pogłębiania informacji,
informacji, zaprojektowana
zostały następujące elementy:
ementy:
f) przedstawienie
e tematu w formie samouczka (videotutorial),
(videotutorial)
g) zadanie dla uczestnika, który może sprawdzić poziom przyrostu swojej wiedzy,
wiedzy
h) katalog najlepszych praktyk, który zawiera przykłady wdrożenia określonych
narzędzi/rozwiązań zakończonych sukcesem, co stanowi inspirację dla
uczestników,
i) narzędzie diagnozujące – pytanie testujące, które wyświetla się po kliknięciu w
określone pytanie w chmurze na głównej stronie; po wybraniu odpowiedzi,
uczestnik zostaje przekierowany do odpowiedniej Karty.

Kurs on-line PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide zaprojektowany został tak, aby uniezależnić proces
uczenia się od zewnętrznych czynników i dopasować go do indywidualnych potrzeb
uczestników. Właściciele i menedżerowie MŚP oraz trenerzy i konsultanci pracujący dla
MŚP mają
ą dostęp do kompleksowego kursu z zakresu strategicznego zarządzania w
dowolnym czasie, co daje im swobodę korzystania. Platforma e-learningowa,
e learningowa, na której
osadzony jest kurs jest intuicyjna w użytkowaniu i przyjazna dla uczestnika. Wszystko
to zwiększa efektywność
ktywność uczenia się.

