
 

 

Akademia PARP dziś i jutro 

 

Początek roku 2013 to kolejny przełom w rozwoju Akademii PARP. Projekt powiększy się 

o nowe szkolenia i funkcjonalności. Nowa odsłona portalu szkoleniowego, szkolenia  

na smartfonach i tabletach to tylko niektóre z planowanych zmian. 

 

Szykuje się wiele nowości i wyzwań. JuŜ na wiosnę Akademia PARP pokaŜe się w nowej szacie.  

W latach 2013 - 2014 zaktualizowane zostaną 34 dotychczasowe szkolenia, powstanie 8 nowych 

szkoleń biznesowych oraz 5 kursów dla firm szkoleniowych i trenerów. Wybrane zagadnienia zostaną 

udostępnione w formie m-learningu, czyli na smartfonach i tabletach. Będą teŜ krótkie formy 

szkoleniowe, zwane pigułkami wiedzy. 

 

Akademia PARP to nie tylko cenione szkolenia e-learning. To równieŜ środowisko, które powstało  

i coraz mocniej integruje się wokół portalu szkoleniowego, korzystając z czatów, forum czy prac 

grupowych. JuŜ 3 tysiące uczestników bierze udział w społecznościach szkoleniowych. W tym roku 

zostaną udostępnione kolejne narzędzia wsparcia, dzielenia się wiedzą i społecznościowego uczenia. 

 

Aktywni uczestnicy społeczności Akademii PARP będą mieli moŜliwość tworzenia własnego blogu, 

dzielenia się z innymi uczestnikami swoimi materiałami, filmami lub zdjęciami. W kolejnym roku będą 

mogli samodzielnie realizować proste szkolenia rapid - learning.  

 

- Rewolucyjną zmianą będzie udostępnienie wybranych zagadnień szkoleniowych w wersji m-learning. 

Uczestnicy będą mogli sięgnąć po niezbędną im wiedzę w czasie i miejscu, w którym jest  

im potrzebna, wtedy, kiedy akurat mają czas i ochotę by po nie sięgnąć. Będą mogli faktycznie 

pozwolić sobie na swobodę w doborze okoliczności uczenia – mówi dr inŜ. Krzysztof Hejduk, 

zarządzający projektem.  

 

Aby zobaczyć, co juŜ udało się osiągnąć Akademii PARP oraz jak będzie wyglądać przyszłość projektu, 

warto obejrzeć infografikę, która znajduje się pod poniŜszym linkiem: 

 

https://www.akademiaparp.gov.pl/img/infografikasty2013_all.png 

 

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl moŜna podnosić kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc  

w 34 szkoleniach e-learning w pięciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie 

strategiczne i operacyjne, umiejętności menedŜerskie i osobiste, marketing i sprzedaŜ oraz wiedza 



ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. 

 

Więcej informacji: 

msp@akademiaparp.gov.pl 

Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677) 

 


