jest wyjątkową platformą edukacyjną koncentrującą się na rozwoju
kompetencji przywódczych. Jej niewątpliwym atutem, stanowiącym o jej unikatowości, jest dostępność
różnorodnych w swojej formie materiałów edukacyjnych: symulacji, studiów przypadków, video prezentacji,
testów, publikacji, streszczeń i raportów oraz możliwości wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach tzw. „live
events” odnoszących się do określonej umiejętności.
Cały program został stworzony prze ekspertów zarządzania i przywództwa jako osobne, dwugodzinne bloki
tematyczne skonstruowane w formie wykładów. Bogate w treści ścieżki nauczania opisują kluczowe kompetencje
lidera:





Umiejętności analityczne
Orientacja na biznes
Przewodzenie organizacji
Zdolności strategiczne






Zarzadzanie talentami
Zarzadzanie
Zarzadzanie sobą
Współpraca z innymi

SkillSoft Leadership Advantage cechuje łatwa i logiczna konstrukcja nawigacji, która pozwala efektywnie
zorganizować proces nauczania.

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0

Z menu rozwijanego wybierz ścieżkę
(Learning Track), którą chcesz przejść.
Specjalne oznaczenie pokazują, czy
użytkownik otwierał już daną lekcję

Obejrzyj video prezentujące specjalistę
miesiąca
Przeczytaj recenzję polecanej książki
miesiąca
Zarejestruj swój udział w nadchodzących
konferencjach i wykładach on-line

odwiedzona
nieodwiedzona

Podstawowe opcje organizujące naukę
 Do You Need It?
Opcja Czy tego potrzebuję pozwala zapoznać się z celami edukacyjnymi danej ścieżki nauczania oraz przejść
nie oceniany punktowo test wstępny w postaci kilku pytań. Jeśli potrafimy udzielić na nie odpowiedź możemy
uznać, że materiał zawarty w tej ścieżce możemy pominąć.
 Fast Track
Szybka ścieżka nauczania to szybki 20 minutowy kurs tematyczny dla osób bardzo zapracowanych lub osób,
których celem jest jedynie odświeżenie wiedzy.
 Full Track
Pełna dwugodzinna ścieżka nauczania
 On the Job
Przewodnik dla prowadzących (trenerów wewnętrznych, kierowników zespołów) warsztaty tematyczne
w małych grupach. Jest to zbiór materiałów, w tym pomysłów na prowadzenie dyskusji, np. slajdów do
wykorzystania w trakcie dyskusji.
 On the Go
Daje możliwość ściągnięcia materiałów zawartych w danej ścieżce nauczania w wielu formatach na urządzenia
mobilne.
 Test Yourself
To opcja pozwalająca ocenić poziom wiedzy i umiejętności w danym obszarze na dwa sposoby:
poprzez symulację z serii Challenge oraz standardowy test.

Realizacja pełnej ścieżki – Full Track
Realizacja pełnej ścieżki zaczyna się
stroną Getting Started , na której
znajdują się: wiadomość powitalna,
krótki film video prezentujący
zagadnienia omawiane w danej ścieżce
oraz linki do informacji
o osobach i autorach, których materiały
pojawiają się w trakcie lekcji.
Linki nawigacyjne po lewej stronie
umożliwiają bezpośredni dostęp do
poszczególnych obszarów/lekcji, jak
również do skróconego opisu lekcji
(Summary) oraz materiałów
dodatkowych (Additional Resources).

Ikonki przy każdej sekcji i dostępnym materiale wskazują, które
z nich użytkownik już obejrzał, zaliczył lub może jeszcze zaliczyć.

odwiedzone
nieodwiedzone
ukończone

Oceń swoją wiedzę
Sekcja Do You Need It zawiera zestaw pytań wstępnych, które pozwolą użytkownikowi ocenić,
czy materiały i informacje zawarte w danym dziale odpowiadają jego potrzebom. Po udzieleniu
odpowiedzi na pytania wstępne użytkownik będzie mógł łatwiej podjąć decyzję, którą opcję –
Fast Track czy Full Track wybrać.
Sekcja Summary zawiera krótki opis zagadnień prezentowanych w danej ścieżce. W sekcji tej czasami
znajdują się również materiały uzupełniające podsumowanie.
Sekcje Self-Assessment pozwalają użytkownikowi zastanowić się i ocenić stan własnej wiedzy z danego
zakresu. Materiały służące samoocenie znajdują się na końcu sekcji On the Job, jak również na stronie
głównej danego działu.
Strona Test Yourself umożliwia sprawdzenie nabytych umiejętności i wiedzy:
Sekcja Challenge pozwala zastosować nabyte umiejętności i wiedzę w sytuacji zbliżonej do
realnej. Zadanie typu Challenge, oparte na interaktywnym scenariuszu, trwa około 15-20 minut
i obejmuje analizę problemu, znalezienie jego rozwiązania i podjęcie odpowiedniej decyzji
biznesowej.
Post-Test pozwala użytkownikowi ocenić, w jakim stopniu posiadł wiedzę przekazywaną w
danym dziale. Wynik testu jest zapisywany przez system i widoczny w raportach aktywności.

Praktyczne zastosowanie nowych wiadomości
W sekcji On the Job znajdują się narzędzia i propozycje działań umożliwiających praktyczne
zastosowanie wiadomości i umiejętności pozyskanych dzięki SLA 2.0.
Ćwiczenie realizowane wspólnie z trenerem/ prowadzącym (Leader Led Activities) stosuje się podczas
sesji szkoleniowych bądź to w systemie jeden na jeden lub w pracy grupowej, aby wzmocnić efekt pracy
z materiałami on-line poprzez zapewnienie kontynuacji nauki np. w kontekście działań danej firmy.
Każda ścieżka zawiera 6 propozycji ćwiczeń w formacie Word lub PowerPoint w podziale na 3 kategorie:

Discussion Guides – Służą utrwaleniu pozyskanych wiadomości poprzez dyskusję w grupie.

Facilitation Guides – Służą utrwaleniu pozyskanych wiadomości poprzez dyskusję w grupie
i wspólne wykonanie określonego ćwiczenia.
Application Guides – służą utrwaleniu pozyskanych wiadomości poprzez dyskusję w grupie
i wspólne wykonanie określonego ćwiczenia oraz poprzez szereg zadań dodatkowych, w tym
pracy domowej. Ćwiczenia w tej sekcji służą odniesieniu poznanych zagadnień i koncepcji do
realiów danej firmy (np. realizowanych przez nią projektów).

Rodzaje materiałów dostępnych w SLA
2.0 Quick Talks - Krótkie nagrania video z kolekcji Leadership Development
Channel. Wypowiedzi praktyków biznesu, zarządzania, coachingu i wielu
innych obszarów, które wzbogacają proces uczenia się poprzez odniesienie
do realnych doświadczeń i praktycznej wiedzy.
ExecSummaries prezentują w zwięzły sposób najważniejsze koncepcje
zawarte w książkach autorstwa najbardziej znanych praktyków biznesu.
Użytkownik może przeczytać pełną wersję streszczenia lub tylko jego
skróconą wersję.

ExecBlueprints to materiały przygotowane przez ekspertów dla ekspertów
prezentujące sprawdzone rozwiązania i pomysły biznesowe, które
użytkownik może z powodzeniem zastosować w firmie. Użytkownik może
przeczytać pełną wersję materiałów lub przeczytać tylko jego streszczenie.
Business Impact to 5-10 minutowe nagrania oparte o odpowiednio
przygotowany scenariusz wykorzystujące animacje i materiały video
omawiające najczęściej pojawiające się w biznesie problemy i zawierające
propozycje ich optymalnych rozwiązań.
Interactive Case Studies (Learning Sparks) – każda ścieżka w SLA 2.0 zawiera
interaktywne studium przypadku, które pozwala przećwiczyć omawiane
zagadnienia w sytuacji zbliżonej do realnej. Jest to efektywne narzędzie
zwiększające skuteczność przyswajania wiedzy.
Key Concepts – materiały, których zadaniem jest połączenie w naturalny sposób
rozmaitych zasobów zawartych w danej ścieżce. W przystępny sposób prezentują
informację na temat najważniejszych elementów ścieżki. Dla większej wygody
użytkownik ma możliwość samodzielnego wydrukowania materiałów.

