E-LEARNING EXPRESS - START

Jak przygotować materiał do e-learning express?
1.

Jak opracować prezentację krok po kroku?
a. Ustal i zapisz cele szkolenia. Odpowiedz na pytania: co powinno zmienić szkolenie? Jakich efektów
spodziewa się organizacja? Jaki jest zakres szkolenia? Jakie korzyści ze szkolenia uzyska uczestnik?
b. Rozpisz strukturę. Stwórz listę kolejnych ekranów oraz ich tytułów.
c. Uzupełnij treści. Rozpisaną strukturę wypełnij tekstami oraz grafikami, które mają zostać zawarte
w szkoleniu.

2.

Czy prezentacja ma zawierać grafiki?
Tak, szczególnie te, których nie można pozyskać z ogólnodostępnych źródeł, np. zdjęcia produktów, schematy, zrzuty
ekranowe z wewnętrznych systemów informatycznych, elementy graficzne (loga, ikony) charakterystycznymi dla danej
inicjatywy w organizacji. Nie jest konieczne wstawianie grafik ilustracyjnych (powiązanych luźno z treścią, np. ilustracja
anonimowego zespołu pracowników), ale jeśli zajdzie taka potrzeba, proszę zwrócić uwagę na zasady wykorzystania
(prawa autorskie). Dodamy własne grafiki podczas opracowywania ekranów i zadbamy o ich estetykę i spójność.

3.

Jaki jest zakres prac LLIDERO?
Do nas należy:
 korekta językowa prezentacji,
 opracowanie graficzne i techniczne ekranów,
 spisanie, nagranie i podłożenie narracji lektorskiej,
 testy funkcjonalne i publikacja wersji SCORM.

4.

Czy prezentacja powinna zawierać propozycję narracji lektorskiej?
Tak, ale wyłącznie jeśli zawiera ona objaśnienie zawartych na slajdach schematów lub grafik. My zajmiemy się
spisaniem instrukcji i informacji zwrotnych po ćwiczeniach i teście.

5.

Czy prezentacja powinna zawierać propozycje działania ekranów?
Nie, nie ma takiej potrzeby. Zaproponujemy interakcje angażujące użytkownika oraz adekwatne do treści i możliwości
wykorzystywanych przez nas.

6.

Czy prezentacja powinna zawierać ćwiczenia i pytania testowe?
Tak. Ćwiczenia powinny utrwalać najważniejsze zagadnienia (Jakie są trzy cechy wyróżniające produkt X?). Pytania
testowe natomiast powinny być opisami sytuacji, w których uczestnicy mogą wykorzystać wiedzę (Klient pyta Cię:
Co odróżnia X od Y? Co mu odpowiesz?).
Podgląd standardowych ćwiczeń dostępny jest pod adresem:
http://pliki.llidero.com/media/cwiczenia/story.html
Przed rozpoczęciem prac nad wykonaniem ekranów możemy zaproponować inne formy lub przygotować nietypowe
interakcje, jeśli będzie to skuteczniej wspierać przekaz dydaktyczny.

7.

W jakim formacie powinna zostać dostarczona prezentacja?
Edytowalnym, czyli PPT lub PPTX, abyśmy sprawnie mogli wykonać korektę językową oraz skorzystać z zamieszczonych
grafik (szczególnie tych unikalnych, np. opakowania produktów).

8.

Co zrobić, jeśli mam jeszcze jakieś pytania?
Proszę o kontakt – Marek Vogt-Goliasz (goliasz@llidero.com, tel. +48 502 434 020).

