NOVÝ SVĚT
aneb nejen přežít, ale i uspět

PALATINUM S. R. O.

NOVÝ SVĚT
E-LEARNING
WEBOVÝ NÁSTROJ URČENÝ PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ A PRO MĚŘENÍ
KOMPETENCÍ.
STARÝ SVĚT KONČÍ A NOVÝ PŘICHÁZÍ. Jak připravit sebe a své lidi na používání on
line komunikačních technologií, na nové způsoby prodeje produktů a služeb?
•
•
•
•

Jak naučit svoje týmy úplně nové znalosti, které do teď nebyly potřeba?
Jak pracovat na dálku, z domova, on line na sjednocení znalostí?
Jak rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence?
A jak měřit jejich posun?

E-learning Palatinum funguje na metodě programového učení a pomocí otázek a
učebních textů k danému tématu rozvíjí znalosti jeho uživatelů. Zároveň umožňuje
řídit proces rozvoje, díky měření dosažených kompetencí.
Vznikl na základě konkrétních požadavků manažerů zabývajících se rozvojem lidí ve
společnostech, kterými byly:
• mít jednoduchý a funkční nástroj v českém jazyce pro získávání, opakování a
rozvíjení znalostí zaměstnanců na nejrůznější témata
• mít přehled o dosažených kompetencích zaměstnanců, mít možnost je měřit a
proces rozvoje řídit
• mít možnost neomezeného opakování rozvoje
• mít jednoduché a praktické prostředí pro vytvoření vlastních rozvojových E Learningů a E-testů pro interní firemní znalosti a dovednosti
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CÍLE E - L E A R N I N G U
• Umožnit efektivní rozvoj pracovníků v potřebných znalostech
• Umožnit efektivní testování dosažených znalostí - měření
• Poskytnout přehled kompetencí pracovníků ve Vašem týmu
• Poskytnout nástroj pro řízení procesu rozvoje pracovníků
• Poskytnout Vám baterii již vytvořených testů na manažerské a jiné znalosti

• Dát Vám prostředí pro tvorbu svých vlastních testů a zaškolit Vaše pracovníky pro jejich tvorbu

V ČEM JE E-LEARNING UNIKÁTNÍ?
• Jednoduchost používání i zadávání.
• Přehled kompetencí pracovníků na jednom místě - jedna A4
s přehledem toho, kdo co umí - „palubovka“.
• Jednoduchost tvorby nových programů a testů, které v
rámci aktuální situace potřebujete Vašimi lidem předat.
• Snadno si do E-learning dodáte svoje podklady –
prezentace, wordovské dokumenty, excelové tabulky.
• Metoda Programového učení - návratové otázky vrací
účastníka tak dlouho k oblastem, která neumí, než si
scházející znalost opravdu osvojí.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K E-LEARNINGU
KDO S E-LEARNINGEM OBVYKLE PRACUJE?
• Manažer (který potřebuje měřit kompetence svého týmu a rozhoduje o rozvoji lidí a
použitých testech)
• Zaškolený pracovník (pracovník z Vaší společnosti, který bude umět tvořit nové programy)
• Uživatelé (účastníci E-learningu, kteří budou rozvíjeni a měřeni - zkušení i noví)
• Podpora (konzultant a asistentka za společnosti Palatinum s.r.o., kteří budou Vaší
podporou)
SLOŽKY E-LEARNINGU
• E-learning - prostředí pro učení, otázky s učebními texty, „dlouhý“ časový limit
• E-test - prostředí pro testování, vychází z E-learningu, je bez učebních textů, krátký časový
limit
• Mini Web Survey - nástroj (software) na měření znalostí - obsahuje prostor pro otevřené
otázky, sledování vývoje znalostí, identifikace slabého místa v týmu
ROZSAH E-LEARNINGU
• E-learning bude otevřen udělením licence na rok používání s neomezeným počtem
použití/opakování.
• Palatinum také dodá svoji baterii testů a programů.
• Počet testů, které si můžete sami vytvořit, není nijak omezen.
PODPORA SPOLEČNOSTI PALATINUM
• V ceně licence je zahrnuta podpora společnosti Palatinum po celou dobu její platnosti,
která zahrnuje úvodní zaškolení, IT podporu a podporu po telefonu (rady a doporučení).
• V případě potřeby další pomoci ze strany společnosti Palatinum např. při tvorbě vlastních
E-learningů, E-testů nebo průzkumů pomocí software Mini Web Survey se jedná o
nadstandardní čas, který bude hrazen jako konzultační práce. Cena bude dohodnuta dle
rozsahu prací individuálně dle konkrétních případů.

CENA E-LEARNINGU
Roční licence do počtu 200 účastníků v jedné společnosti je za
100.000,- Kč + DPH. V reakci na aktuální situaci Vám nabízíme
zvýhodněnou cenu 50.000,- + DPH na licenci od dubna do
prosince 2020.
Cena zahrnuje:
• Standardní E-learningy a E-testy dodané Palatinum s.r.o.
• Zaškolení a podporu po celou dobu licence (odbornou a
IT).
• Neomezený počet použití/opakování.
• Neomezený počet E-learningů a E-testů.
Objednejte si licenci na hana.cermanova@palatinumcampus.cz nebo
na +420 771 132 005.
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