Namnet SPINA är latin och betyder ryggrad
Är valt på grund av verktygets möjligheter att fungera som grundstomme och
databas i olika utbildningssammanhang.

®

SPINA:s nyutvecklade utbildnings- och certifieringsverktyg, med den absolut
senaste tekniken, levereras genom eget onlineverktyg och egen läroplattform. På
www.educations.nu kan våra kunder genomföra utbildningar när och var det
passar bäst. Det kan vara allt från enkla powerpoint-presentationer med interaktiva inslag till avancerade simuleringar. I dag kan vi producera och leverera alla
typer av utbildningar via SPINA, med innehåll av till exempel filmklipp, animationer och/eller katedrala föreläsningar. Kursdeltagarna ges möjlighet att själva kunna styra, kontrollera och påverka
den egna läroprocessen. Detta främjar ett mer utvecklingsinriktat lärande.
Ett samarbetsprojekt
SPINA är utvecklat i samarbete med med Akutkliniken (Akutmottagningar + ambulanssjukvård) vid Landstinget
Blekinge, Blekinge Kompetenscentrum samt Institutionerna för Medieteknik och hälsa vid Blekinge tekniska högskola
i Karlshamn och Karlskrona. Samarbetet med BTH har tillfört projektet spetskompetens vilket garanterar högsta
tekniknivå. Just nu pågår ett delprojekt där vi bygger en säker kommunikationstunnel till landstingets intranät och
nästa version av Microsoft SharePoint.
Allt samlat på ett ställe
För att kunna använda SPINA krävs dator och internetuppkoppling. Våra utbildningar är helt webbaserade vilket
betyder att du aldrig behöver ta dig längre än till närmsta dator.
Alla användare och all statistik finns samlat på ett ställe i vår krypterade och säkra databas. Utbildningar kan ändras
i efterhand om man vill byta ut eller uppdatera en bild, text eller film. Underhåll och administration är enkelt. När
datorn används som inlärningsverktyg skapas helt nya förutsättningar för kommunikation och lärande.
Optimal kontroll
En stor fördel med SPINA är att chefen eller utbildningsansvarige får ett kraftfullt verktyg som kan mäta strategiska
utbildnings- och kommunikationseffekter i organisationen.
Det blir lätt att identifiera kompetensluckor, genomföra riktade utbildningsaktiviteter och få ett kvitto på att deltagarna har genomfört sina utbildningar och certifieringar. Deltagarna erhåller, i sin personliga profil, ett värdefullt och
samlat CV. Påminnelser om till exempel nya utbildningar och uppdateringar sker, i god tid via e-mail och SMS, men
även när det är dags att förnya exempelvis sin certifiering. SPINA bjuder på helt nya möjligheter att utvärdera och
hålla reda på utbildningsinsatserna. Vår statistikmodul samlar all önskvärd information.
Kombinera SPINA med traditionell utbildning
Instruktörs- eller lärarledd utbildning har fördelar i jämförelse med SPINA. Därför kan det vara en god idé att, i vissa
utbildningssammanhang, kombinera SPINA med regelrätt instruktörs- eller lärarledd utbildning. SPINA kan med
fördel användas inför en instruktörs- eller lärarledd utbildning för att ge kursdeltagarna samma goda förutsättningar.
Man kan också ha ett SPINA-moment (exempelvis kunskapstest) i en traditionell utbildning. Eller en repetitionsutbildning via SPINA efter en instruktörs- eller lärarledd utbildning. Eller så kan man fokusera på SPINA och därefter
träffas i lokala diskussionsgrupper.
Satsa på SPINA - spara pengar
SPINA ger våra kunder möjlighet att effektivt satsa på utbildning - utan att lägga ned hundratusentals kronor. För
några hundralappar per person och år får du tillgång till interaktiva utbildningar av hög kvalitet och med hög mätbar
utbildningseffekt. Varför inte dela produktionskostnaden för själva utbildningen med ett antal andra enheter?
Med SPINA är det enkelt att utbilda personal som är spridda på olika orter. Det innebär att man slipper kostnader för
resor, övernattningar, onödig miljöpåverkan och produktionsbortfall.
När man introducerar något nytt är det en fördel om det nya liknar det gamla. Av denna anledning har vi utvecklat en
grafisk SPINA-profil som är lättillgänglig och pedagogisk. Det är viktigt att lärandemiljön är tilltalade för deltagarna
oberoende om den är fysisk eller elektronisk. Undervisningsformen och innehållet är två viktiga faktorer.
Support och coachsamtal för administratörer
Användarsupport är gratis. Kontorstid måndag-fredag via telefon övriga tider via mail. SPINA-administratörer kan
beställa coachsamtal med vår duktiga support. Coachsamtalen handlar om det du behöver hjälp med. Varje samtal
pågår i ca 15 min och kostar 155 kr (inkl moms). Vill du ha längre samtal kan du ha två eller flera 15 minuters samtal i
rad.

