AD - Digitálny vzdelávací obsah
3 najdôležitejšie
3 najdôležitejšie
problémy
funkčnosti
• Nedostatok času na
učenie.
Problém koncentrovať sa
na štúdium vybraných
tém.
• Pretlak informačných
zdrojov (nekritické
preberanie obsahu)
• Hľadanie kvality
odborných zdrojov je
náročné asi tak ako
hľadanie ihly v kope sena
• Relatívne vysoké náklady
na obstaranie kvalitného
kurzu so známym
odborníkom,
Kurzu tohto typu zvyčajne
končia bez kvalitných
nosičov na pokračovanie
vo vzdelávaní
• Firmy industriálneho
charakteru, nemajú
záujem vzdelávať ľudí
mimo ich pracovný profil

Ivan Sámel,

• Interakcia je
zakomponovaná,
v realizácii webinara
• Prístup k obsahu so
záložkami webinarov
a učiacich testov je
7D/24h
• Vzdelávací obsah je v SK
jazyku, použitá je
medzinárodná
terminológia
• Vyberáte si intenzitu
štúdia
Vyberáte si témy na štúdium
podľa
• úrovne riadenia
• pracovnej role
• podľa registrov
kľúčových slov

Kľúčové metriky

Návrh jedinečnej
hodnoty
• Nositelia znalostí vo
webinaroch sú odborne
známi experti minimálne
na 5 stupni Bloomovej
stupnice - majú
schopnosť hodnotiť.
Nemusíte strácať veľa
času čítaním odbornej
literatúry
• Vyriešený je problém
vzdelávacej pohotovosti
a koncentrácie sa na
učenie sa. Funguje systém
video záložiek stačí nájsť
svoju tému, ktorú chcem
v reálnom čase študovať.
• Overenie zvládnutia Vami
študovanej témy
pomocou samo učiacich
testov k témam
webinarov, po vyplnení
testu získate správne
odpovede

• Prijatie do nového
zamestnania
• Zvládnutie pracovnej role

www.samel.eu, samel@samel.eu, 0905 485 483
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Zákaznícke
Nekopírovateľná
segmenty
výhoda

• Konzultácia alebo
recenzia Vášho problému
s expertom,
získanie nezávislého
pohľadu
• Skvelých expertov
môžete zabudovať do
ekosystému Vašej firmy
• Licencie na vzdelávací
obsah sú v rámci firmy
prenosné

Distribučné
kanály

1. Korporácie, firmy
• Záujem o „Pikošky“
• Prijímajú nových ľudí
• Poskytujú vzdelávacie
poukazy
2. Vzdelávacie
organizácie
• So štátnou podporou
3. Firmy SME
kde prevláda „Hurá
optimizmus“ alebo
nemajú peniaze na
„vŕtačku“ t.j. nemôžu
zamestnávať vhodný
počet špecialistov
4. Fyzické osoby:
• Nedostatok kvalifikácie
• Idú na pracovné pohovory
• Menia zamestnanie
• Sú na novej pozícii
• Vyhľadávači zdrojov –
všeobecne
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