DIGITAL PLUG´N´PLAY LEARNING

Anti-Korruption

Introduktion

Læringsspil om anti-korruption
- med stor indvirkning
Danmark har mistet sin førerposition som det mindst
korrupte land i verden, og de senere års mediedækning vidner også om, at der er udfordringer i
danske virksomheder.
Gråzonerne er mange, når det handler om at modtage gaver og gøre tjenester i forretningsverdenen
og offentlige institutioner. Både medarbejdere og
ledere risikerer, pga. manglende viden, at begå fejl –
som kan koste virksomheden en offentlig skandale
og et blakket ry.
Learningbanks nye læringsspil, Anti-korruption, er
udviklet i samarbejde med Coop Danmark og deres
jurister. Men nu kan alle virksomheder få gavn af
anti-korruptionsspillet, der er fleksibelt i forhold til
design og indhold, så det kan tilpasses alle virksomheder og alle brancher.

Hvorfor
For at medarbejderne kan opnå erfaringer
gennem typiske hverdagsdilemmaer - uden
konsekvenser - hvis de fejler.
For at skabe en grundlæggende awareness
omkring gråzonerne og give medarbejderen
et wake-up call.
Fordi det interaktive læringsspil er en engagerende og motiverende måde at træne på.
For at sikre at træningen er tilgængelig og
passer ind i en travl hverdag.
For at dokumentere læringen.

OM SPILLET

Digitalt læringsspil, der
forener teori og praksis
Kombinationen af spilmekanikker, engagerende storytelling og højt fagligt
læringsindhold sikrer, at dine medarbejdere opnår grundlæggende awareness
og får et wake-up call, så de fremadrettet vil tænke sig om en ekstra gang, når
de støder på hverdagsdilemmaer.
Glem alt om et heldagskursus fyldt med juridiske fagudtryk og tungt læsestof.
Med 15 minutters digital læring får dine medarbejdere indsigt i bestikkelse,
smørelse, underslæb, nepotisme og interessekonflikter gennem visuelle scenarier, som relaterer sig til en helt normal arbejdsdag.

Bygget af eksperter
Spillet er bygget af psykologer, jurister, grafiske designere og user experience-eksperter, som forstår dine medarbejdere, og derigennem kan præsentere
dem for et læringsindhold, der både er visuelt fængende, involverende og med
høj faglig ballast.

Praktisk information
• Spillet kan tilpasses kundens visuelle univers.
• Spillet kan leveres på alle sprog.
• Spillet leveres som en SCORM fil og kan implementeres i alle SCORM-kompatible læringsplatforme.

Trusted by

“Vi har et motto hos McDonald’s, som lyder: Be bold!
Altså at man skal turde være modig, skille sig ud og
gå nye veje. Det føler jeg vi har gjort her. Det er klart
det mest moderne jeg har set inden for digital læring
indtil nu.”

“Det er første gang, jeg er blevet præsenteret for
digital læring, som jeg virkelig tror på. Derudover er
teamet super inspirerende og kompetente. En sand
fornøjelse at arbejde sammen med dem!”

Thorbjørn Milling, HR & Training Consultant,
McDonald’s

Prøv spillet online. Book en
demo på learningbank.dk

Copenhagen,
Denmark
learningbank.dk
+45 71 999 123

Tina Brix Kjelgaard, HR Partner,
Reitan Convenience Denmark A/S

