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Głównyprodukt projektu PRO-STRATEGY Guide
Projekt PRO-STRATEGY Guide realizowany był w ramach programu Leonardo da Vinci, w
ramach poddziałania Transfer Innowacji i finansowany był z funduszy europejskich. Projekt
rozpoczął się w styczniu 2014 roku i właśnie dobiega końca. Przez 2 lata Konsorcjum
składające się z 5 organizacji zajmujących się szeroko pojętą edukacją i badaniami z Polski,
Włoch, Hiszpanii, Austrii i Litwy pracowało bardzo ciężko, aby osiągnąć ambitny cel:
opracowanie wysokiej jakości materiału szkoleniowego w zakresie strategicznego zarządzania
dedykowanego firmom z sektora MŚP i dostępnego w formie on-line.

Główny produkt
Kluczowym rezultatem projektu jest kompleksowy program strategicznego zarządzania
dedykowany

dla

MŚP.

Kurs

dostępny

jest

w

pełni

on-line

na

platformie

e-

learningowejwww.pro-learning.pl. Kurs składa się z 30 Kart podzielonych na 10 rozdziałów
poruszających następującą tematykę:
a) Podstawy strategicznego zarządzania
b) Środowisko zewnętrzne
c) Środowisko wewnętrzne
d) Poziom strategii biznesowej
e) Wertykalna integracja dla MŚP
f) Internacjonalizacja MŚP
g) Dywersyfikacja dla MŚP
h) Rozwój biznesowy
i) Wdrażanie strategii
j) Zarządzanie jakością
Aby uzyskać dostęp do systemu wystarczy założyć konto i następnie zalogować się na
platformę.

Struktura Kart
Wszystkie Karty dostępne są na platformie e-learningowej: www.pro-learning.pl i mają
identyczną strukturę, aby ułatwić poruszanie się i proces nauki. Każda Karta składa się z
następujących elementów: videotutorial, opis narzędzia dedykowanego danemu tematowi,
zadania dla uczestnika (utrwalające wiedzę), katalog dobrych praktyk (studia przypadków),
podsumowanie najważniejszych informacji z danej Karty, dostęp do forum, na którym można
wymienić się swoją wiedzą z innymi uczestnikami, rekomendacje innych Kart, które
uzupełniają wiedzę z danego obszaru oraz bibliografię.

Narzędzie diagnostyczne
Narzędzie to zostało zaimplementowane na platform w dwóch konkretnych celach:
a) Po pierwsze, umożliwia uczestnikowi podjęcie decyzji, czy warto, aby zapoznawał się z
treścią wybranej Karty (może okazać się, że jego wiedza jest wystarczająca w danym temacie)
b) Po drugie, pozwala zweryfikować stan wiedzy uczestnika w określonym temacie przed
wejściem do konkretnej Karty.
Użycie narzędzia jest dowolne – nie ma konieczności odpowiedzenia na pytania, można od razu
wybrać dowolną Kartę do nauki.

Dostęp do Kart
Platforma zapewnia 3 możliwości rozpoczęcia nauki – w zależności od potrzeb uczestnika:
a) Po pierwsze, wszystkie Karty dostępne są z poziomu strony głównej z górnego menu –
zakładka PROSTRATEGY GUIDE zawiera listę 10 rozdziałów, po kliknięciu w wybrany
rozdział uczestnik zostaje przeniesiony do podstrony zawierającej wszystkie Karty z
danego rozdziału
b) Po drugie, uczestnik może uzyskać dostęp do Kart z danego rozdziału przez wybór
odpowiedniej ikony z listy ikon dostępnych na głównej stronie
c) Po trzecie, uczestnik może skorzystać z Narzędzia diagnostycznego (zakładka w górnym
menu)
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Przewodnik dla trenerów (i nie tylko)
Na platformie odnaleźć można również „Przewodnik budowania i wdrażania innowacyjnej
kultury uczenia”, w którym organizacje chcące wdrażać nowe modele uczenia się i innowacyjne
rozwiązania technologiczne znajdą garść inspiracji z projektu PRO-STRATEGY Guide. Pomocne
w tym będą studia przypadków prezentujące różne rozwiązania wdrożone przez organizacje z
krajów Konsorcjum.

Forum dla MŚP
Świat MŚP składa z organizacji, które mają często bardzo unikatowe doświadczenia i zawsze
poszukują najbardziej efektywnych metod wykorzystania zasobów (ludzkich, materialnych i
finansowych). Z tego też powodu, na platformie założone jest forum, które umożliwia
uczestnikom wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą. To również możliwość stworzenia
społeczności skoncentrowanej wokół tematu strategicznego zarządzania.
Zespół projektu jest niezwykle dumny z tego produktu, który jest już dostępny dla każdej
firmy MŚP, która zainteresowana jest doskonaleniem kompetencji osób zarządzających w
zakresie strategicznego zarządzania i dążą do większej wydajności i efektywności.

