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Trzy szkolenia Akademii PARP w nowej odsłonie
Przedsiębiorcy i pracownicy z firm MSP już teraz mogą sięgnąć po trzy
zaktualizowane szkolenia e-learning Akademii PARP. „Ekologiczny
biznes”, „Profesjonalny sekretariat” i „Umiejętności interpersonalne”
to tematy szkoleniowe, które właśnie udostępniono w nowej odsłonie.
Pierwsze z nich, „Ekologiczny biznes”, to szkolenie przestawiające problematykę
ochrony środowiska w małych i średnich firmach. Wielu firmom brakuje orientacji,
jakie obowiązki ciążą na nich w związku z ochroną środowiska. Nie zdają sobie
sprawy, że dotyczą one nie tylko dużych firm, emitujących znaczne ilości
zanieczyszczeń, ale wszystkich podmiotów gospodarczych.
Najwięcej zmian w stosunku do dotychczasowego szkolenia uczestnicy znajdą
w module trzecim na temat gospodarki odpadami. Omawia on tematykę podziału
odpadów w świetle przepisów prawnych i składania odpowiednich dokumentów
w związku z ochroną środowiska. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć plan
gospodarowania odpadami w firmie i poznają problematykę zmniejszenia ilości
i utylizacji odpadów, które powstają w przedsiębiorstwie.
„Ekologiczny biznes” można znaleźć na portalu www.akademiaparp.gov.pl w dziale
Wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Kolejne zaktualizowane szkolenia: „Profesjonalny
sekretariat” oraz „Umiejętności interpersonalne” plasują się w obszarze umiejętności
menedżerskich i osobistych.
Podobnie jak większość szkoleń Akademii PARP, również trzy obecnie zaktualizowane
zyskały liczne funkcjonalności pomagające w nauce. Powiązania między
zagadnieniami znajdującymi się w różnych szkoleniach i materiałach Akademii PARP
pozwalają na poznanie pokrewnej tematyki w sposób wygodny i wszechstronny.
Uczestnik ma możliwość, bez wychodzenia z lekcji, wpisać komentarz na forum,
skontaktować się na czacie z innymi użytkownikami Akademii PARP lub nawiązać
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kontakt z opiekunem. Może też zostawić swoją opinię po zakończeniu każdej lekcji
oraz wypełnić ankietę.
W trakcie korzystania ze szkoleń Akademii PARP można dostosować widok lekcji
do własnych preferencji. Zaktualizowane szkolenia są także przyjazne dla osób
niedowidzących.
W każdym z trzech zaktualizowanych szkoleń ostatni moduł przygotowano w formie
webinarium. Jest to spotkanie synchroniczne, prowadzone w tzw. wirtualnej klasie,
z wykorzystaniem czatu, wideoczatu, pokazu slajdów, tablicy, głosowań i wielu innych
możliwości. Webinaria odbywają się w sesjach. Do wirtualnej klasy można wejść
w sesji planowej – z udziałem eksperta, w umówionym terminie – albo w sesji
nieplanowej, aby zapoznać się z dostępnymi możliwościami i materiałami.
Szkolenia Akademii PARP oferują małym firmom aktualną tematykę biznesową,
dostosowaną do realiów gospodarczych w Polsce, w nowoczesnej formule uczenia,
jaką
jest
e-learning.
Na
portalu
szkoleniowym
pod
adresem
www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 43 bezpłatne szkolenia e-learning
i 7 m-learning. Ukończenie szkolenia promowane jest certyfikatem. 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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