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Korzystanie z platformy
szkoleniowej
Platforma szkoleniowa jest przeznaczona dla małych i
średnich przedsiębiorstw, ale korzystać z niej mogą
takŜe inne typy przedsiębiorstw. UŜytkownicy znajdą
tam elementy szkolenia i doradztwa, a sama platforma
jest rozwijana zgodnie z polityką open-source, czyli jest
dostępna dla wszystkich chętnych. Materiały
szkoleniowe stanowią mieszankę elementów
objaśniających funkcjonowanie normy ISO 26000 (na
przykład podstawowe zasady działania i kluczowe
zagadnienia) oraz odpowiedzi na pytania jak:
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PoniŜszy link prowadzi do strony rejestracji na platformie
szkoleniowej. Rejestracja umoŜliwia rozpoczęcie pracy na
platformie i odkrycie jej moŜliwości.
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