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Czego dotyczy projekt ME2ME?

Działania w ramach ME2ME.

Projekt ME2ME – Micro-Enterprise Learning
Partnerships – to innowacyjny projekt, którego celem jest
rozwój partnerskiej współpracy zakładającej
zindywidualizowane, wzajemne uczenie się
mikroprzedsiębiorstw na terenie Europy. Projekt
realizowany jest w warunkach rzeczywistych oraz za
pośrednictwem sieci wirtualnych. Ma na celu
stworzenie możliwości rozwoju partnerstwa, w ramach
którego właściciele mikroprzedsiębiorstw będą mogli
dzielić się wzajemnie wiedzą i umiejętnościami.

Jako element pakietu wsparcia, projekt ME2ME zakłada
również przeprowadzenie szkoleń dla trenerów
kształcenia zawodowego, którzy będą prowadzić kursy dla
mikroprzedsiębiorców zaangażowanych w projekt.

W konsorcjum projektu współpracuje dziewięciu
doświadczonych partnerów z ośmiu Krajów
Członkowskich UE oraz ze Szwajcarii. Ich celem jest
opracowanie dostosowanych do potrzeb materiałów
szkoleniowych, które posłużą jako wsparcie dla
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Celem takiego działania, jest nawiązanie bliższych relacji
pomiędzy światem edukacji i biznesu. Tak, aby dostawcy
usług szkoleniowych mogli lepiej odpowiadać na potrzeby
rynku pracy. Nawiązanie współpracy pomiędzy
specjalistami Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oraz
mikroprzedsiębiorcami w ramach projektu ME2ME,
pomoże również kształtować pozytywne relacje pomię
dzy edukatorami i przedsiębiorcami, których szkolą.

Jakie będą rezultaty projektu Me2Me?
1. Opracowanie raportu z badań oraz raportu z audytu.
2. Stworzenie Materiałów Szkoleniowych CPD dla specjalistów VET.
3. Stworzenie programu nauczania włączania pedagogicznego
4. Opracowanie materiałów szkoleniowych w formacie Mini-Learning
5. Rozwój Portalu e-Learning
6. Opracowanie Ram Strategicznych (Policy Paper)

Kto tworzy Me2Me?
W skład konsorcjum projektu ME2ME wchodzi dziewięciu
doświadczonych partnerów, reprezentujących dziewięć państw: Polskę,
Litwę, UK, Węgry, Rumunię, Irlandię, Finlandię, Szwajcarię i Czechy.
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Co już zostało osiągnięte?

Właściciele mikroprzedsiębiorstw odgrywają kluczową rolę w
podejmowaniu decyzji na czym powinno się koncentrować
nauczanie w sektorze. Poprzez przyciąganie do nowych środowisk
edukacyjnych, projekt zamierza zwiększyć potencjał uczenia się w
każdym z zaangażowanych mikroprzedsiębiorstw. Partnerzy
nawiązali już współpracę z kluczowymi interesariuszami, w celu
rozpoznania umiejętności i wiedzy, które mogą zostać wykorzystane dla
zwiększenia korzyści całej społeczności przedsiębiorców.
Przeprowadzono analizę mikroprzedsiębiorstw w każdym z krajów
partnerskich, mającą na celu zidentyfikowanie umiejętności i wiedzy,
które mogą być użyteczne dla szerszej wspólnoty biznesowej. Wnioski
przeprowadzonych kompleksowych analiz są obecnie przetwarzane
przez partnerów INNEO oraz Kaunas STP, którzy
nadzorują proces badań. W oparciu o wyniki audytu, partnerzy
projektu ME2ME będą w stanie zidentyfikować zakres
umiejętności i kompetencji w lokalnych społecznościach
biznesowych, które można będzie przekazać innym
mikroprzedsiębiorcom w ramach bezpośredniej współpracy w
proponowanym
partnerstwie peer-to-peer.Analiza stanowiła okazję do
rozpoznania potrzeb szkoleniowych właścicieli mikroprzedsiebiorstw, aby
zapewnić im pełnowymiarowy udział w projektowanej sieci
partnerstw peer-to-peer.
Partnerzy przeprowadzili również kompleksową analizę potrzeb
szkoleniowych specjalistów VET, aby zidentyfikować ich kluczowe
oczekiwania. Wnioski z przeprowadzonych badań posłużą jako
podstawa dla opracowania programu szkoleniowego CPD dla
specjalistów VET. Ma on na celu wspieranie ich w adaptowaniu stylu
nauczania do oczekiwań mikroprzedsiębiorców oraz zachęcanie do
stosowania nieszablonowych platform nauczania angażujących
mikroprzedsiębiorców w działania szkoleniowe.

Już wkrótce…

Po drugim spotkaniu partnerów projektu,
które odbyło się w Opawie w Czechach,
dokonano podsumowania wniosków badań
oraz wyników procesu audytowego.
Partnerzy planują teraz dalszy przebieg prac
nad szkoleniem CPD dla specjalistów VET
oraz wstępny program szkoleniowy w
systemie peer-learning dla właścicieli
mikroprzedsiębiorstw.
Partnerzy będą współpracować w celu
opracowania treści powyższych rezultatów
przed trzecim spotkaniem projektowym,
które odbędzie się w lipcu 2018 roku, w
Kownie na Litwie.

Jak dołączyć do projektu ME2ME?

Jeżeli chcesz dołączyć do lokalnej grupy interesariuszy skontaktuj się z partnerem w Twoim kraju lub z
koordynatorem projektu, aby uzyskać więcej informacji.
Odwiedź naszą stronę internetową
https://me2meproject.eu/ oraz dołącz do nas na Facebooku
https://www.facebook. com/ME2MEProject/
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