
ПРЕДСТАВЯ…



Дигитална платформа за microlearning, 

която преобразува знанието в действие и възпитава навик за учене 
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Ние забравяме 80% от това, 

което сме научили, в рамките на 

30 дни, ако не опитаме 

задържим знанието.

01

Крива на 

забравянето

Променя се начина, по който се 

фокусираме – от задълбочено 

внимание към активно 

внимание. 

02

Времетраене на 

концентрацията

Как подсигуряваме, че учащите ще 

преминат от задържане на 

знанието към неговото 

приложение на работното място?

03

Обучение

ROI

Как изграждаме мост между учебния 

процес и крайната цел за постигане 

на 

поведенческа промяна и влияние 

върху бизнеса?

04

Влияние върху 

бизнеса

Предизвикателствата днес



Трябва да действаме бързо в динамичната 

бизнес среда с ограничено време за 

обучения, рентабилен фокус и нужда от пряко 

въздействие на работното място.



Кратък
Кратка продължителност,

3 - 7 минути, 

не повече 20

Специфичен
Фокусиран е върху 

специфично понятие, умени

е, идея или тема

Разнообразен
Разчита на разнообразие от 

съдържание, включително 

текст, презентации, видео, 

инфо-графики, аудио запис

и

Достъпен

Microlearning-ът и 

мобилното учене са дуо, 

създадено в рая!

Microlearning – основни характеристики



Защо Code of Talent

Гемифициран
процес, подсигуряващ 

яснота за напредък и 

постижения

Социален
общност, която 

мотивира споделянето и 

ученето

Персонализиран
индивидуално и 

самостоятелно учене

Насочван
процес, включващ 

постоянство, обратна 

връзка и оценяване от 

страна на 

тренера/мениджъра



Най-важните теми, преподавани в 

класната стая, преобразени в

microlearning предизвикателства

Пряко общуване с водещия чрез 

дигитална обратна връзка и 

постоянни имейл нотификации

8 типа методи на учене (от лесни 

въпроси до въпросници, 

от видеа до идеи)

Гемификационни механизми, 

прилагащи резултати, точки и 

значки, които биха могли да бъдат 

присъдени от инструктора или

двустранно   

Карти на знанието за всяко 

microlearning предизвикателство и 

множество варианти за учене, с 

възможност за смяна от една в друга 

програма

Социална мрежа, включваща 

отворено пространство за дебати и 

индивидуален чат с достъп до 

отговорите на екипа

Основни

характеристики

УЧАСТНИК



Основни 

характеристики

ВОДЕЩ

Лесна и интуитивна структура на 

процеса, която може да бъде 

оформена, използвайки Междинни 

цели, Нива и Мисии, и променяна 

при нужда 

Визуализация и докладване на 

различни обучителни сесии и групи, 

които могат да бъдат провеждани 

паралелноНаличност на няколко 

творчески теми за дигиталния 

процес/настолна игра (повече в 

разработка) 

Налични 8 типа методи на учене 

за предоставяне на разнообразно 

обучение и опит, и за по-засилено 

обвързване, което адресира 

отегчението 

Интуитивен дизайн с включено 

оценяване, поощряване и 

награждаване на отговорите и 

мисиите на участниците

Незабавни нотификации 

за предадени мисии от участника

График, в който чрез имейл да 

поканиш участниците за фиксиран 

час на обучение и да ги запишеш по 

няколко възможни начина: с учебен 

код, QR код или специален линк

Управление на потребители с 

възможност за постоянно 

добавяне, редактиране или 

премахване на потребител



Мениджърите могат да имат пасивна 

или активна роля като наблюдател

Проследяване в реално време на 

ангажираността на участниците в 

обучителния процес и възможности 

за надграждане 
Общ доклад за активността на 

участник, екип или учебна програма

История на обученията на всеки 

участник в платформата

Интуитивен дизайн с включено 

оценяване, поощряване и 

награждаване на отговорите и 

мисиите на участниците

Визуализация и докладване на 

различни обучителни сесии и групи, 

които могат да бъдат провеждани 

паралелно

Платформата е предоставена като 

решение на SaaS, поддържана в 

облака на Amazon Web Services, 

който предоставя най-висок 

стандарт на сигурност и 

ескалируемост

Комуникацията в интернет също е 

сигурна, бивайки криптирана чрез 

SSL

Основни 

характеристики

КОМПАНИЯ



В края на дигиталния процес, когато отговорът на последната мисия бива

оценен от инструктора, всеки участник може да си свали

2 елемента:

Обобщение в pdf с описание на програмата, 

нива, мисии, отговори и обратна връзка, карти 

на знанието и индивидуално представяне по 

време на програмата 

Сертификат за завършен “Code of Talent”1
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Как може да бъде използван

Като цифрова подкрепа към обучителни сесии:

- Задържане: Като втори етап на програмата с цел повишаване 

въздействието й и задържане на знанията чрез 30-дневно продължаващо 

обучение в социална, гемифицирана и съпроводена от обучители среда;

- Надграждане: Да представи нови или по-дълбоко развити теми, които не 

са били дискутирани изобщо или достатъчно дискутирани по време на 

сесията;

- Фокус: Да подсили основни области, представяйки какво да и какво да не 

правиш, добри и лоши практики и истории на успеха; 

- Оценка: Да оцени нивото на разбиране чрез въпросници или да представи 

обучението в рамките на контекст, използвайки практически активности и 

симулации, които предизвикват учащия да разрешава реални проблеми 

или ситуации, базирайки се на новополученото знание;



За контакти:
Павел Панов

Тел.: +359 885 81 85 74

p.panov@inyourhands.bg

www.inyourhands.bg


