Nové nástroje a možnosti pro vzdělávání jsou nevyhnutelné
Dnešní doba je neskutečně rychlá. Někdy se dokonce těžce hledá čas na vlastní vzdělávání. Svým
způsobem je ale právě vzdělávaní a posouvání se vpřed jedinou možností, jak udržovat svoje znalosti
aktuální a zvyšovat tak svou hodnotu na trhu práce. Možná se budete divit, ale v některých firmách
například není dovoleno vzdělávat se v pracovní době. Jako samozřejmost se však bere vzdělávání ve
volném čase. Různé společnosti vytvářejí různé podmínky, snaha mít vzdělané a certifikované pracovníky
je ale společná.
Microsoft velmi rychle reagoval na všechny tyto okolnosti i zpětnou vazbu a připravil velmi pohodlnou
platformu pro vzdělávání v oblasti cloudových služeb společnosti Microsoft. Nezáleží na tom, kdy máte
čas, kde se nacházíte nebo zda máte zrovna 1 hodinu nebo 10 minut, platforma Microsoft Learn je
neustále dostupná a jednoduše jí můžete využívat dle svých aktuálních potřeb nebo možností. Kurzy jsou
aktuální a přibývají bleskovou rychlostí. Začít můžete od naprostých základů nebo na úrovni, na kterou se
cítíte.
Nutno podotknout, že po dlouhé době je tato možnost pro všechny zákazníky i partnery společnosti
Microsoft zdarma.
Jak to vypadá a funguje?
Jednotlivé tréninky jsou složeny z:
Krátkého přehledu, který obsahuje soupis zastoupených informací, čas potřebný k dokončení i
předpokládané znalosti.
Teoretických informací, které obsahují nejenom psaný text, ale i videa, díky kterým je učení snadnější a
trochu zábavnější. Střídající se texty s videi navíc zaručují neustálé opakování získaných informací.
Souhrnných informací, díky kterým si zopakujete nejdůležitější a nejzákladnější informace, které byste si
z kurzu měli odnést.
Závěrečný test
V rámci efektivního učení je samozřejmě dobré si informace zopakovat. K tomuto účelu slouží po každém
nastudovaném modulu kontrolní test. Pokud test zvládnete úspěšně, připisuje se vám složený modul do
vašeho profilu a otevírá se další možnost pro pokračování.
Oblasti pro online tréninky na platformě Microsoft Learn?
Na Microsoft Learn najdete kurzy z oblastí Microsoft 365, Microsoft Azure, Dynamics 365, celé datové
Platformy i Power Platfom. Nezapomínejme ani na informace z okruhů umělé inteligence, IoT nebo vývoje
aplikací. Filtrovat školení můžete podle konkrétních rolí (školení pro administrátory, inženýry, business
uživatele, vývojáře, data inženýry, konzultanty a další.) nebo si vyberete jednoduše podle technologie,
která vás zajímá.
Hands-on laby jsou součástí a zdarma!
Kromě online kurzů, naleznete na platformě Microsoft Learn i mnoho zdrojů, ve kterých si vyzkoušíte
teoretické znalosti prakticky, a to díky integrovaným Hands-on labům.

Sdílejte svoje znalosti a úspěchy
Po vytvoření osobního vzdělávacího profilu jste také velmi rychle schopní komukoli nasdílet všechny
úspěšně zvládnuté kurzy.
Microsoft Learn je součástí Azure a Microsoft 365 akademií
Kurzy zmíněné v tomto článku jsou skvělou přípravou, pokud se rozhodnete složit některou z Microsoft
technických certifikací. Zároveň jsme je zařadili jako součást obou akademií. Pomohou vám připravit se
před prvními kurzy, ale poslouží i jako studijní materiál mezi pokračováním vašich hodin v rámci
jednotlivých tracků.
Budeme rádi, pokud informace o Microsoft Learn představíte svým kolegům, kteří by i pro sebe mohli najít
vhodná školení nebo zdroj informací.

