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M-learning w Akademii PARP!
Akademia PARP uruchomiła trzy pierwsze szkolenia m-learning. To wersje
szkoleń, które można przechodzić za pomocą wybranych urządzeń mobilnych
- tabletów i smartfonów.
Akademia PARP przyzwyczaiła już polskich przedsiębiorców i pracowników firm MSP
do szkoleń e-learningowych. – Uczestnicy oswoili się ze szkoleniami przechodzonymi
nie w klasie, lecz na ekranie komputera. Teraz czeka ich kolejna rewolucja –
szkolenia na ekranach dotykowych, na urządzeniach mobilnych. Uczestnicy Akademii
PARP mogą korzystać z naszej platformy i szkoleń nie tylko przez komputer
stacjonarny czy laptop, ale też za pomocą tabletu lub smartfona – tłumaczy
dr Krzysztof Hejduk z Akademii PARP.
Według badania Consumer Connection System 5,5 mln Polaków korzysta regularnie
z Internetu w telefonie komórkowym. 49 proc. przegląda strony WWW, 30 proc.
wysyła maile, 25 proc. odwiedza serwisy społecznościowe. Akademia PARP
dostosowuje się do preferencji potencjalnych uczestników szkoleń, spośród których
cześć korzysta z Internetu głównie za pomocą smartfona lub tabletu. Dla takich osób
wprowadzamy szkolenia m-learning.
Szkolenia m-learning Akademii PARP są tematycznie powiązane z tymi, które już
istnieją na portalu Akademii PARP w formie e-learningu. Szkolenia mobilne są
znacznie krótsze, prezentują wybrane, podstawowe zagadnienia. Szkolenia składają
się z krótkich, kilkuekranowych lekcji, które można przejść dosłownie w tzw.
międzyczasie, np. czekając na autobus.
Szczególnie nowatorskie w ujęciu m-learningu przyjętym w Akademii PARP
jest to, że uczestnik nie musi ściągać i instalować na swoim urządzeniu żadnych
dodatkowych aplikacji. Szkolenia m-learning przechodzi się w przeglądarce
internetowej. Zatem osoby przyzwyczajone do korzystania z Internetu za pomocą
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urządzeń przenośnych będą mogły „z marszu” sięgnąć po m-learning Akademii PARP.
Konieczne jest oczywiście połączenie z Internetem.
Począwszy od października 2013 zabiegani przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę
w trzech mobilnych szkoleniach Akademii PARP.
Pierwszym szkoleniem posiadającym swoją wersję m-learning jest „Podatkowa księga
przychodów i rozchodów”. Szkolenie mobilne składa się z trzech modułów,
które wprowadzają do prowadzenia ewidencji za pomocą PKPiR.
„Podstawy planowania finansowego” to wersja m-learning szkolenia „Finanse
dla niefinansistów”. – W tym przypadku skupiliśmy się przede wszystkim na takim
aspekcie finansów, jak planowanie finansowe. Dlatego szkolenie nosi inny tytuł
niż jego e-learningowa „matka” – wyjaśnia Krzysztof Hejduk. „Podstawy e-learningu
dla firm szkoleniowych” to szkolenie adresowane do branży szkoleniowej.
Docelowo każde ze szkoleń e-learning Akademii PARP znajdzie swój uproszczony,
m-learningowy odpowiednik. Będzie to umożliwiało korzystanie ze szkoleń tym,
którzy stale są w biegu i z Internetu korzystają głównie na urządzeniach mobilnych.
– Przedsiębiorcy będą mogli poznać wybrane, najważniejsze zagadnienia tematyczne,
przygotowane w formie bardzo krótkich, składających się z kilku ekranów lekcji. Tym,
którzy chcieliby zgłębić temat, polecamy e-learningowe wersje szkoleń – dodaje
dr Krzysztof Hejduk z Akademii PARP.
Trzy pierwsze szkolenia m-learning są już dostępne na portalu Akademii PARP.
Można z nich korzystać za pomocą wybranych urządzeń mobilnych. Przedsiębiorcy
i pracownicy firm z sektora MSP mają do wyboru także 37 szkoleń e-learningowych.
Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kontakt:
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)
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