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I

Zakres i cel e-szkolenia
E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół ekspertów na podstawie
Załącznika do Uchwały Zarządu BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku, który określa
zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Banku.
Celem e-szkolenia jest przedstawienie w sposób ciekawy i przejrzysty zapisów
dotyczących przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz metod zapobiegania
jego występowaniu i poznaniu konsekwencji jego wystąpienia.

Szkolenie zawiera elementy interakcyjne jak symulacje i autotesty dodatkowo
zamieszczono krótkie filmiki wprowadzające do omawianej tematyki
oraz przykłady przedstawiające konkretne sytuacje.
W programie znajduje się też słownik pojęć i definicji użytych w e-szkoleniu,
co dodatkowo ułatwia szybkie wyszukanie i zapoznanie się z definicjami.
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Program e-szkolenia obejmuje:

MODUŁY

TEST KOŃCOWY

II

Realizacja e-szkolenia



W celu zapewnienia wysokiej efektywności udziału w e-szkoleniu proponowane
będą 14- dniowe terminy do wyboru dla wszystkich Pracowników Banku tak,
żeby nie kolidowały z codziennymi obowiązkami zawodowymi i zapewniły
możliwość elastycznego udziału w dowolnym czasie.



Aktualne i planowane terminy realizacji e-szkolenia do wyboru będą zawsze w karcie
zgłoszenia oraz na stronie FRBS. Wybrany termin realizacji dla skierowanych osób należy
podać przy wysłaniu zgłoszenia.



Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do e-szkolenia
wraz z instrukcją korzystania z programu i w uzgodnionym przedziale czasowym
będzie miała możliwość przerobienia i zapoznania się z materiałem szkoleniowym
oraz zaliczenia testu końcowego, a następnie otrzyma zaświadczenie
o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację Rozwoju Bankowości
Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.



Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich Pracowników Banku oraz Kadry Kierowniczej.
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III

Koszt e-szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu e-learningowym wynosi tyko

100 zł

od osoby

Powyższy koszt obejmuje:


dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie



pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu



wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie trwania szkolenia



wydłużony termin realizacji dla osób, które nie zdążą ukończyć e-szkolenia
w wyznaczonym terminie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów
możliwość poprawy testu końcowego w przypadku niezaliczenia – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów





elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację
Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Żeby zgłosić udział Pracowników Banku w e-szkoleniu należy:
wypełnić i odesłać załączoną

KARTĘ ZGŁOSZENIA

na adres e-mail wiab@wiab.pl

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
tel: 22 754 67 80, 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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