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PROSTRATEGY GUIDEgalutinis produktas
PROSTRATEGY GUIDE yra naujovių perkėlimo projektas, vykstantis pagal Mokymosi visą
gyvenimą programą ir finansuojamas Europos Komisijos. Projektas pradėtas 2014 m, o dabar,
2015

spalio

mėn.,

artėja

prie

pabaigos.

Per

šį

2

metų

laikotarpį

projekto

kūrimo

komanda,sudaryta iš 5 Europos mokymo ir mokslinių tyrimų institucijų konsorciumo - iš
Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos, sunkiai dirbo, kad pasiektų ambicingą
projekto tikslą: sukurti aukštos kokybės mokymosi medžiagąapie strateginį valdymą, kuri
skirtaspecialiai MVĮ ir prieinama per inovatyvius technologinius formatus.

PROSTRATEGY GUIDE komanda didžiuojasi savo pasiekimais, o dabar turi galimybę pateikti
galutinį pagrindinį produktą, kurį gali naudoti kiekviena MVĮ,besidominti savo valdymo
komandos kompetencijos gerinimu ir strateginiu verslo valdymu, siekdama veikti veiksmingai
ir efektyviai.

Pagrindinis produktas
Pagrindinis produktas buvo sukurtas pagal 30 labai specializuotų ir orientuotų kortelių formatą,
kurios yra išdėliojamos 10 pamokų, parengtų pagal šias strateginio valdymo temas: strateginio
valdymo sukūrimas, išorės aplinka, vidaus aplinka, verslo lygio strategijos, Vertikali integracija
MVĮ, internacionalizavimas MVĮ, įvairinimas MVĮ, verslo plėtros, strategijos įgyvendinimo ir
kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo.
Prieiga prie visų PROSTRATAGY GUIDE korteles reikalauja tik užsiregistruoti, o tada galima iš
karto prisijungti prie sistemos.

Kortelių struktūra
Visos PROSTRATEGY GUIDE kortelės gali būti pasiekiamos per mokymosi platformą, kurią
galima rasti http://www.pro-learning.pl,ir jos visos jie turi vieningą struktūrą. Tiesą sakant,
visos jossusideda iš šių objektų: vaizdopamokos, pristatomo strateginio valdymo priemonių
aprašymo(Priemonių aprašymas), parinktos veiklos tam tikrai temai (Vartotojo veikla),
gerosios praktikos sąvado (Gerosios praktikos katalogas), kortelės santraukos, pasiūlymųkaip
taikyti įgytas žinias įmonėje, siūlymo pasinaudoti kitomis kortelėmstolesnei konsultacijai, ir
pagaliau,surinktos bibliografijos.

Diagnostinis įrankis
Diagnostinis įrankis buvo įtrauktas į PROSTRATEGY GUIDE pagrindinį produktą. Jis buvo
sukurtas atsižvelgiant į du pagrindinius tikslus: pirma, jis leidžia vartotojams pasirinkti nuo

kurios kortelės pradėti pagal jų turimas žinias konkrečia tema ir, antra, suteikti jiems galimybę
įvertinti savo žinių lygįtam tikru klausimu, prieš atsidarant konkrečiąkortelę.

Prieigaprie galutinioprodukto
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Tuo
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susijusių
atveju,

su
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ir

yraneteisingi,sistema

perkeliavartotoją į atitinkamą kortelę,kad jis galėtų pasimokyti apietam tikrątemą, ir įgyti
trūkstamas žinias.

Mokomasis vadovas
PROSTRATEGY GUIDE mokymosi platformoje į galutinį produktą įtraukta „mokomoji priemonė
kaip kurti ir įgyvendintiinovatyvią mokymosi kultūrą", kad visossuinteresuotos organizacijos
galėtų

gyvendinti

naujus

mokymosi

modelius,

kurie

apima

inovatyvius

formatus

ir

technologijas, įgautų įkvėpimo iš PROSTRATEGY GUIDE ir taip pat iš konkrečių atvejų tyrimų,
kurie buvo pasirinkti, kadangi mokomasis vadovas, apima 8 atvejų tyrimus,kuriuose Europos
įmonės pristato savo patirtį pereinant prie naujų mokymosi modelių.

ForumasMVĮ
"MVĮ
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dalyvauja,yralabai

labaiturtingasunikaliapatirtimi,
gyvosorganizacijos,
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