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PREDSTAVITEV

HOUSING Co. d. o. o.

Pridobi znanje, certifikat in samozavest
...Ste si predstavljali, da vam za boljšo plačo ne bo treba vstati iz udobnega kavča? Odprete prenosni računalnik ali prižgete pametni
telefon, vtipkate MojeZnanje.si in samo za ceno ene pice pogledate več kot 250 različnih e-tečajev..

Za obisk tečajev se odločimo iz več razlogov.
Prevladuje zanimanje za dodatno znanje, želja
po nadgradnji že pridobljenih izkušenj in seveda želja po stabilni in redni zaposlitvi oziroma
uspešni karieri.
Podjetjem in fizičnim osebam je na voljo več oblik
e-izobraževanja. Največje prednosti pred klasičnim izobraževanjem so predvsem ugodna cena
ter krajevna in časovna neodvisnost. Podjetja so
ugotovila, da jim tako učenje predvsem zmanjša
stroške, zaposleni pa so bolj motivirani in posledično dvigujejo uspeh celotnemu podjetju.
Na slovenskem trgu smo se do sedaj srečevali z
več oblikami e-učenja, konec leta 2017 pa je
končno k nam prišla tudi spletna stran, ki zajema
še vse, kar je do zdaj manjkalo pri dodatnem e-izobraževanju. Med drugim tudi predavanja v živo
in interakcija med učencem in predavateljem, vsi
tečaji na enem mestu, učenje za osebno in poslovno rabo ter še mnogo drugih novosti.

Projekt MojeZnanje.si, ki podira
mejnike na področju e-izobraževanja
Govorili smo z vodjo projekta “MojeZnanje.si”
Maticem Sešlarjem, ki pravi, da je takšen napredek v izobraževanju še zlasti primeren za tiste, ki
se soočajo s premalo časa ali ne želijo zapravljati
gore denarja za dodatne kompetence, ki jih potrebujejo v vsakdanjem ali poslovnem življenju.
Najbolj se za tovrstno izobraževanje odločajo
podjetja, ki imajo zaposlene na več lokacijah in bi
jim pot vzela veliko časa ter podjetja, ki se odločajo, da bi izobraževanje njihovih zaposlenih potekalo izven delovnega časa, meni Sešlar.
Do zdaj nismo še nikjer zasledili toliko izobraževa-
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nja na enem mestu, kar vsem nam olajša iskanje
določenih znanj po različnih spletnih straneh.

V čem se loči MojeZnanje.si
od drugih ponudnikov?
Po besedah Matica iz MojeZnanje.si, je povpraševanja po e-učenju ogromno in je vedno bolj v
porastu, saj ljudje želijo biti konkurenčni na trgu
iskalcev zaposlitev. Na trgu v Sloveniji je kar nekaj ponudnikov e-izobraževanja, pri tečajih v živo in številu tečajev pa o pravi konkurenci ni
mogoče govoriti, meni Matic. Cena njihovih tečajev je največ 12,99 €/mesec, kar pa je mesečni
dostop in ne cena na tečaj in si lahko naročniki
pogledajo več kot 250 tečajev neomejeno ter
izberejo točno tiste kompetence, ki jih želijo.
Nihče v Sloveniji ne ponuja tako širok spekter izobraževalnih vsebin na internetu, predvsem pa
ne za tako nizko ceno.

Kaj se dogaja v nekaterih podjetjih?
Ampak kaj to pomeni za podjetja? Je res težko
dati 12,99 eur/mesec na zaposlenega in mu privoščiti neomejeno izobraževanje?
Priljubljenost e-izobraževanj smo preverili tudi
med podjetji in naleteli na različne odzive.
Pa so zagovorniki klasičnega učenja res poskusili tudi druge opcije? Trenutno stanje pri nekaterih podjetjih kaže na to, da pomankanje informacij kaže na strah pred tehnologijo in zato še
vedno posegajo po klasičnih metodah izobraževanja. Ljudje tako postanejo nekonkurenčni,
predvsem starejša populacija. In medtem, ko bi
kadrovski oddelek moral ljudi učiti sodobnih

znanj po sodobnih poteh, jim dajo nekaj, kar je
za njih bolj enostavno oziroma bolj domače, ne
pa nujno tudi najboljše.
V svetu je e-izobraževanje že ustaljena praksa in
so klasična izobraževanja namenjena samo za
res kompleksna znanja, pa tudi ta so že v kombinaciji obojega.
Mogoče je pa res že čas, da se miselnost v podjetjih glede izobraževanja spremeni tudi glede
na ostali hitri tehnološki razvoj in digitaliziranje
vseh procesov. Manjši stroški v podjetju, zaposleni imajo več časa in tudi več denarja, pa vseeno več znanja, bolj so motivirani, samozavestni
in so podjetju hvaležni. Torej za manj dobiš več.

Prejem certifikata o opravljenem
izobraževanju zdaj na voljo

BREZPLAČNO vsem v Sloveniji

Iz MojeZnanje.si zagotavljajo, da pri njih lahko
vsak opravi brezplačno testiranje za vse tečaje in pridobi certifikat. Če nekaj res obvladate
potem hitro po diplomo. Toda pozor, test lahko opravljate samo enkrat. Projekt so razvijali
kar nekaj časa s pomočjo svojih poslovnih
partnerjev.
S tem projektom so olajšali delo kadrovnicam v
podjetjih, kjer lažje najdejo primerne kandidate
za delovno mesto in tudi iskalcem zaposlitve,
kjer zdaj lahko dokazujejo, v čem so boljši od
konkurence.
Vsi tečaji in dodatne informacije so vam na voljo
na www.mojeznanje.si.
S sklenitvijo mesečne naročnine dobite popoln
dostop do vseh vsebin in videoteke. 
(P. R.)
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