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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Lifelong
Learning. Projekt. Publikacja
ublikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
kolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Poradnik Budowa i wdrożenie innowacyjnej kultury
uczenia się
Artykuł ten opisuje pojęcia, cele i główne elementy poradnika, oraz krótko wyjaśnia jak
jest tworzony i jakie zadania są planowane do opracowani ostatecznej wersji, która
będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej projektu.
Przewodnik jest głównym produktem pakietu roboczego 6 - "Innowacyjny model kultury
nauki". Służy, jako praktyczny materiał pedagogiczny do wykorzystania dla trenerów,
którzy pracują z firmami w zakresie doradztwa, zarządzania, HR itp. Główną cechą
innowacyjnej kultury uczenia się są fiszki, które przedstawiają treść projektu
Przewodnika PRO-Strategii w elastyczny sposób. Umożliwiają uczestnikom uczenie się w
najbardziej skuteczny sposób, a trenerom do wykorzystania go w procesie ich szkolenia
lub konsultacji, jako narzędzia wspomagającego.
Oprócz opisu celów, głównymi elementami przewodnika jest zarys dwóch różnych ścieżek
kształcenia, ogólny opis innowacyjnej kultury nauczania PRO-Strategy, szczegółowe
przedstawienie tego, jak korzystać z różnych narzędzi Guide PRO-STRATEGII a także
prezentacja studiów przypadku.
Indywidualna jak i grupowa ścieżka uczenia się są zintegrowane w całościowej koncepcji
szkoleniowej. Ścieżka indywidualna koncentruje się na nauce z wykorzystaniem
platformy i odpowiednich materiałów pomocniczych. Zawiera ona wszystkie fiszki i
innenarzędzia wsparcia. Ścieżka grupowa zawiera zadania dla współużytkowników/
współuczestników. W ścieżce tej zawarte są takie zadania jak seminarium jeden do
jednego, gdzie uczestnicy mogą pracować na podstawie ich wiedzy, ale także - co może
nawet ważniejsze –nad ich planami strategicznymi.
Opis innowacyjnego modelu kultury uczeniakoncentruje się na następujących
elementach: definiuje różne grupy użytkowników, wyjaśnia, jak zawartość została
opracowana i przedstawia jak środowisko uczenia się zostało zaprojektowane.
Poradnik zawiera dodatkowe studia przypadków z czterech krajów testowych (ES, IT, LT
oraz PL). To kompendium dobrych praktyk prezentuje kilka przykładów związanych z
udanym wdrożeniem innowacyjnej kultury uczenia się. Te najlepsze praktyki mają na
celu (1), ustanowienie standardu dla innych firm, które wdrożyły różne kultury uczenia
się w ramach organizacji; (2) ustalenie czynników sukcesu w innych firmachprzy
wdrażaniu innowacyjnej kultury uczenia się i (3) za pomocą zebranych informacji
budować przewodnik/ samouczek PRO-STRATEGY Guide dla trenerów i firm, w celu
dostarczania szkoleń strategicznych.
Jednak głównym elementem przewodnikajest opis różnych narzędzi i instrumentów PROSTRATEGII i jak można je wykorzystać.
1. Struktura fiszki: W tym rozdziale opisano strukturę fiszki, która zawiera następujące
elementy: tytuł, autor, cele nauczania, szacowany czas, słowa kluczowe, poziom
zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstw, dla których ta kartami jest
odpowiednia, pytanie do "word cloud", a także wypowiedzi dotyczące diagnozy.

2. Wprowadzenie: Ten rozdział wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do platformy edukacyjnej
poprzez ilustrowaną instrukcję krok po kroku.
3. Wybór fiszki, od której chcesz zacząć: Możliwe są dwie drogi, aby uzyskać dostęp do
fiszki – przez zapytanie wpisane w chmurę i za pomocą przycisku paska menu o nazwie
"PRO-STRATEGY Guide". Tutaj także załączona instrukcja krok po kroku opisuje
szczegółowo pojedyncze kroki.
4. Poruszanie się po funkcjach w fiszkach: Ten rozdział poświęcony jest przedstawieniu
głównych funkcji dostępnych w fiszkach i opisuje jak w pełni można korzystać z różnych
elementów, takich jak: wprowadzenie, film instruktażowy, opis narzędzia, aktywności dla
użytkownika, katalog dobrych praktyk, podsumowanie, forum, link do związanego z
fiszką słowniczka oraz bibliografii.
5. Przejście do innej fiszki:Przejście z jednej fiszki do drugiej jest zilustrowane przy
pomocy zastosowanych zrzutów ekranu.
6. Wykonywanie zadania: Ta sekcja zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne do
korzystania i wykonywania zadań w najbardziej efektywny sposób. Użytkownicy mogą tu
znaleźć wytyczne jak wejść/wyjść/ powtórzyć zadanie, jak podejść do innego rodzaju
zadania i jak poruszać się w obrębie danego zadania (jak używać przycisków
nawigacyjnych).
7. Korzystanie z forum i interakcja z innymi użytkownikami: Załączenie forum
użytkownika Przewodniku Pro-STRATEGII, zapewnia użytkownikom możliwość podzielenia
się opiniami i wymianę myśli i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania strategicznego w
MŚP.

Na obecnym etapie projektuPoradnik PRO-STRATEGY jest sprawdzony i przetestowany
przez trenerów z czterech krajów testowych. Na podstawie opinii zebranych od testerów,
zostanie opracowana końcowa wersja, dostępna w następujących językach: EN, ES, IT,
LT i PL oraz na stronie internetowej projektu.

