PROGRA Sp. z o.o., Gdańsk

Smartfonowa super-edukacja
Firma Progra testuje model wsparcia pod nazwą „Smartfonowa super-edukacja”.
Model skierowany jest do osób pracujących, które jednocześnie związane są
w sposób formalny lub pozaformalny z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich
lub przemysłem rolniczym. Głównym celem modelu jest podniesienie niskich
umiejętności podstawowych w obszarach kompetencji cyfrowych – korzystanie ze
smartfonów, ze stron internetowych i serwisów społecznościowych, z serwisów
i platform internetowych – oraz dodatkowo – wzmocnienie kompetencji społecznych
w obszarach efektywnego funkcjonowania w grupie, asertywności, motywowania
siebie i innych.
Zaplanowana ścieżka edukacyjna w modelu nie poprzestaje na podniesieniu poziomu
zdiagnozowanych umiejętności podstawowych, lecz na ich bazie uczestnicy uczą się
jak wykorzystać smartfon do dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności w obszarach
praktycznego działania Kół Gospodyń Wiejskich czy też małych przedsiębiorstw
sektora rolniczego. W ramach wsparcia edukacyjnego uczestnicy modelu biorą udział
w trzech szkoleniach stacjonarnych, wykonują pod okiem kadry modelu zadania na
platformie e-learningowej z elementami grywalizacji, której treści edukacyjne powstały
w wyniku analizy potrzeb niniejszej grupy docelowej. Ponadto, uczestnicy biorą udział
w profesjonalnym warsztacie on-line dotyczącym tematyki utrzymania zatrudnienia
i konieczności doskonalenia zawodowego w obliczu zmieniających się potrzeb na rynku
pracy. Jednocześnie, chętni biorą udział w sesjach coachingowych organizowanych
w formule on-line, a każdy uczestnik jest w stałym kontakcie z Mentorem Rozwoju, który
podtrzymuje motywację do podejmowania aktywności edukacyjnych.
W efekcie ukończenia pełnej ścieżki wsparcia edukacyjnego uczestnicy nabędą praktyczne
umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w codziennym życiu czy w pracy zawodowej
np.: korzystania z konta w banku i robienia przelewów bez konieczności odwiedzania
placówki bankowej, poczty czy urzędu, a także wyszukiwania i oceniania rzetelnych,
trafnych i aktualnych źródeł wiedzy w Internecie. Poznają najciekawsze portale
związane z rolnictwem, nauczą się korzystać z podstawowych usług e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych on-line,
usług on-line dla ubezpieczonych w KRUS czy usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Strona internetowa z informacjami o modelu wsparcia

Obszary wsparcia

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Okres testowania modelu

6.05.2021 –
– 30.04.2022

Miejsce wsparcia

Liczba osób
objętych wsparciem

50

PROGRA Sp. z o.o., Gdańsk
Smartfonowa super-edukacja

