e-learning

LEDELSESTILSYN - NYHED!
Længe
efterspurgt
læringsmodul

Læringsmodulets indhold
Guide2know og Assens Kommune har i samarbejde udviklet et e-learning i ledelsestilsyn.
Med e-learning i ledelsestilsyn kan I nemt og effektivt
sikre jer, at budgetansvarlige og deres medhjælpere
får en gennemgang af, hvilke regler og krav der skal
følges, herunder hvordan ledelsestilsynet og kontrollerne skal udføres i praksis. Læringsmodulet er dermed
med til at skabe en god struktur på den vigtigste info,
som lederne i sidste ende selv står til ansvar for.
Læringsmodulet
Læringsmodulet fuldspeakes og illustreres. Der
anvendes både billeder, illustrationer, små videoer,
understøttende tekster, musik, lyde, links, interaktive
øvelser mv. - alt sammen for at sikre, at det opleves
både relevant og motiverende. Det kan tages igen
og igen i eget tempo, og speak-tempoet kan justeres
individuelt.
Der er tale om et ”rigtigt” e-learning-modul - det vil
sige det opfylder de internationale standarder på
området, så I kan lægge det op på et LMS (et administrationssystem til e-learning).

På den måde kan I følge aktiviteten dels på den
enkelte bruger - og dels på helheden i form af
statistikker, rapporteringer mv.
Koncept-tanken
Assens Kommunes læringsmodul ligger nu klar som
koncept. Konceptmodellen går i al sin enkelthed ud
på, at I tager udgangspunkt i det allerede udviklede
materiale og lokaltilpasser, så det kommer til at passe
helt præcist til jeres organisation.

Ved konceptmodellen får I:
• Tilpasning af platformen til jeres design
• Adgang til alle drejebøger
• Sparring og hjælp til tilretning af drejebøger
• Re-speak af hele læringsmodulet
• Produktion af jeres egen udgave
• Tilpasning af links og quizzer
• Sparring omkring god implementering
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I får den fulde brugsret over læringsmodulet og kan benytte det frit i
egen organisation – prisen inklusiv lokaltilpasning er:

Læringsmodulet kan tages når som helst,
hvor som helst – blot der er internetadgang.
Det betyder, at læringsmodulet langt de fleste
steder vil kunne gennemføres indimellem i den
daglige drift.

Nyudviklingspris
Konceptpris 		
		
Kr. 150.000

Kr. 115.000

Udover hver enkelt brugers tid sparer I på
transport, forplejning og eventuelle instruktørudgifter.

Herudover anbefaler vi, at I afsætter kr. 5-10.000/årligt til revision af
læringsmodulet. På den måde er I sikre på, at det altid er opdateret.

Læringsmodulet kan endvidere efterfølgende
bruges som et altid opdateret opslagsværk.

Er du interesseret i, at høre mere om læringsmodulets anvendelse og
værdiskabelse i hverdagen - er du velkommen til at kontakte:

Systemkrav
• Internetforbindelse og kapacitet til
ubesværet at kunne anvendes til afspilning
af lyd og billeder
• Browseradgang via Chrome, Safari eller
Internet Explorer 10+
• Cookies skal være tilladt i browseren
• Pop op-vinduer skal være tilladt fra domænet

Gitte Bøllingtoft
Økonomikonsulent
E-mail: gibol@assens.dk
Direkte 64 74 73 95

Jeg kan sove roligt om natten, fordi jeg med det her modul ved,
at alle ledere får kendskab til, hvad deres økonomiske ansvar er
– og det bliver formidlet i et tydeligt og typisk anvendt sprog.
Tidligere regnskabschef, Assens Kommune

Guide2know er Danmarks foretrukne leverandør inden
for e-learning til det kommunale område. Vi har over 30
af landets kommuner som kunder, vi har udviklet over
250 forskellige læringsforløb og haft flere end 100.000
brugere igennem vores læringsmoduler. Vores erfaringsdatabase er stor, og det er hele dette afsæt, vi også
bringer med ind i nye projekter og samarbejder.
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