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dobry pomysł dla twojej firmy?

Szkolenie e-learningowe to najtańsza forma kształcenia. Kosztuje mniej, bo w cenie nie ma
dodatkowych wydatków (dojazdu, cateringu i hoteli dla pracowników)
W trakcie szkolenia e-learningowego można naprawdę skupić się na materiale. W
przeciwieństwie do szkoleń "w sali", nic nas nie rozproszy: obok nas nie siedzi nieznajoma
osoba, której ciągle dzwoni telefon, a za nami nikt nie pociąga nosem i nie kaszle.
Szkolenia e-learningowe także umożliwiaja kontakt z trenerem. Pytania i wątpliwości można
rozwiać na sesjach Q&A realizowanych przez internet lub telefonicznie, jeden na jeden z
trenerem. To sprzyja zadawaniu pytań, co przekłada się na lepsze zrozumienie materiału
szkolenia. Podczas klasycznych szkoleń "na sali" często część uczestników pytania "dusi w
sobie". Czasem ze wstydu, a czasem po to aby nie zdradzić innym uczestnikom szkolenia
zbyt wielu tajemnic firmowych. Elearning daje większą prywatność
Szkolenie e-learningowe dostępne jest z każdego miejsca na świecie. Twoi pracownicy będą
mogli skorzystać z niego o każdej porze i zaplanować je w czasie tak, aby nie kolidowało z
innymi obowiązkami.
Szkolenia e-learningowe pozwalają każdemu przyjmować wiedzę w swoim tempie. Nagranie
można przyśpieszyć -- i zakończyć szkolenie szybciej -- lub spowolnić, a nawet powtórzyć
kilka razy te fragmenty szkolenia, które wymagają większego skupienia lub są najciekawsze.
Twoi pracownicy w każdym momencie mogą przerwać szkolenie i zająć się pilniejszą
sprawą. Po "ugaszeniu pożaru" mogą wznowić podnoszenie kompetencji od momentu, w
którym przerwali oglądanie materiału.
Możesz zaplanować szkolenie pracownikom bez martwienia się, czy wszystkich uda się
zebrać w jednym miejscu.
Na szkoleniach e-learningowych nie ma limitu osób w grupie, ze względu na małą salkę
konferencyjną. Chcesz przeszkolić wszystkich pracowników bez paralizowania pracy
poszczególnych działów na czas szkolenia? Nie ma problemu! Każdy może przeszkolić się w
najdogodniejszym dla niego czasie.
Możesz na bieżąco weryfikować wiedzę uczestników dzięki testom po każdej z lekcji.
Treść szkoleń e-learningowych może być aktualizowana w ramach wykupionej licencji. Dzięki
temu, szkolenie kupujesz raz, a wiedzę z danego tematu cały czas masz najświeższą. Jeśli
w temacie pojawia się coś nowego, otrzymujesz za darmo kolejną lekcję.
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