KOMUNIKAT PRASOWY / Październik 2021
Testy platformy szkoleniowej mindtheDATA z udziałem konsultantów biznesowych
Pilotażowe testy platformy mindtheDATA przeprowadzono w okresie od lipca do września 2021 r. z udziałem 48 konsultantów
biznesowych w Bułgarii, Grecji, Polski i Hiszpanii. Wszyscy Partnerzy projektu byli zaangażowani w organizację procesu testowania,
którym kierował PAIZ Konsulting. Celem testów pilotażowych było sprawdzenie:
•
•
•
•

adekwatność treści szkolenia
przydatność treści szkoleniowych jako całości
przydatność treści szkoleniowych w ramach poszczególnych tematów
łatwość korzystania ze szkolenia pod względem technicznym

Za pomocą ankiety ewaluacyjnej zebraliśmy informacje mogące wskazać aspekty, które powinny zostać zoptymalizowane lub
zmienione, tak aby cała usługa lepiej odpowiadała potrzebom konsultantów biznesowych w zakresie wspierania MŚP w kwestiach
RODO.
Jeśli chodzi o użyteczność treści szkolenia, większość testerów zgodziła się, jako całość jest ona istotna przydatna dla ich pracy:
pomagając im skutecznie wspierać MŚP w kwestiach związanych z RODO.
Patrząc na każdy z 3 modułów szkolenia osobno (Moduł 1: Czym są dane osobowe i RODO; Moduł 2: RODO a moja firma; Moduł 3:
RODO - Coś więcej niż zgodność z przepisami), testerzy ocenili ich przydatność wyżej niż szkolenie jako całość. Potwierdza to tezę, że
konkretne elementy zawarte w 3 modułach mają duże znaczenie dla konsultantów. Materiał może być więc efektywnie wykorzystany
na dwa sposoby: jako sekwencyjna całość, jak również w zakresie wybranych tematów, które mogą służyć konkretnym potrzebom
konsultantów.
Jeśli chodzi o środowisko szkoleniowe online, testerzy stwierdzili, że jest ono przyjazne dla użytkownika pod względem sekwencji treści
i nawigacji po nich oraz cyfrowych i graficznych elementów uzupełniających części narracyjne.
Dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie sugestie dotyczące optymalizacji, otrzymane od testerów, dostosowując kilka aspektów
szkolenia online do jego ostatecznej wersji.
•
•

Zachęcamy do zapoznania się z platformą szkoleniową mindtheDATA tutaj.
Podręcznik mindtheDATA dla konsultantów biznesowych, pomocny w korzystaniu z platformy i dostępny w językach:
angielskim, bułgarskim, greckim, hiszpańskim i polskim, można pobrać tutaj.

Dalsze kroki
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w październiku 2021 w Bułgarii, Grecji, Polsce i Hiszpanii. Daty
i program zostaną opublikowane już wkrótce!
Dowiedz się więcej o mindtheDATA na naszej stronie internetowej
Śledź nas Facebooku
Skontaktuj się z nami tutaj
Projekt mindtheDATA koordynowany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Jambole w Bułgarii i wdrażany wspólnie z Militos
Consulting SA (Grecja), Centrum Wspierania Biznesu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Ruse (Bułgaria), EQA HELLAS S.A. (Grecja),
Innovation Training Centre (Hiszpania), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polska) i RNDO (Cypr).

