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Projekt ME2ME – co się ostatnio wydarzyło?
Projekt Me2Me trwa od września 2017 roku. W tym
czasie sporządzono kompleksowy raport z audytu
potrzeb szkoleniowych mikroprzedsiębiorców i
specjalistów VET we wszystkich krajach
partnerskich. Na podstawie uzyskanych wyników,
wskazano kluczowe potrzeby szkoleniowe grup
docelowych projektu. Aby zapewnić odpowiednie
wsparcie specjalistom VET, partnerzy opracowują
nowy, oparty na idei ciągłego doskonalenia
zawodowego, Program Nauczania. Jego celem będzie
wsparcie w pracy z mikroprzedsiębiorcami,
szczególnie w interaktywnych środowiskach.
Natomiast, odpowiedzą na potrzeby właścicieli
będzie zestaw materiałów edukacyjnych niewielkich
formatów. Ponadto w ramach projektu Me2Me
opracowana zostanie innowacyjna strategia
pedagogiczna umożliwiająca zamianę w ramach
tradycyjnie zajmowanych ról odbiorcy i dostawcy
usług edukacyjnych.

Szkolenie dla przedsiębiorców
Celem projektu Me2Me jest zainicjowanie obszernej
współpracy pomiędzy mikroprzedsiębiorcami, opartej
na wymianie wiedzy i doświadczeń. Projekt proponuje
przyjęcie przez właścicieli mikrobiznesów roli
dostawców usług edukacyjnych i mentoringu w
środowisku wzajemnego nauczania.
Zgodnie z proponowanym przez Me2Me nowym
podejściem edukacyjnym, właściciele niewielkich
biznesów staną się wytwórcami treści i usług
edukacyjnych. Aby upewnić się, że dysponują oni
odpowiednimi umiejętnościami pedagogicznymi,
partnerzy projektu opracują dla nich kompleksowy
program treningowy, który oparty będzie na stworzeniu
prezentacji edukacyjnych i podręcznika. Następnie,
mikroprzedsiębiorcy odbędą szkolenie
wprowadzające, którego rolą będzie przygotowanie ich
do zadań czekających na nich w procesie
bezpośredniej edukacji. To innowacyjne podejście
do nauczania może pozytywnie wpłynąć na relacje
pomiędzy specjalistami VET i społecznością
biznesową oraz pomóc stworzyć model dobrych
praktyk.

Nowy Program Nauczania dla
Specjalistów VET
Zmieniające się środowisko kształcenia i
szkolenia zawodowego wymaga od specjalistów
VET nabywania nowych kompetencji i
umiejętności. Dlatego też, należy upewnić się, że
otrzymają oni potrzebne wsparcie, dzięki któremu
na wartości zyska ich zawodowa reputacja i
profesjonalizm.
Partnerzy projektu Me2Me koncentrują się na
zapewnieniu specjalistom VET rozległych
możliwości szkoleniowych, które będą
uwzględniać bezpośrednie szkolenia, a także
samodzielną naukę online. Obecnie powstaje,
szereg rozdziałów nowego Programu
Nauczania, które będą koncentrować się na
istotnych aspektach pedagogicznych. Kluczowym
celem szkolenia będzie umożliwienie nabycia
umiejętności tworzenia i wykorzystywania
interaktywnych materiałów mini-learningowych.
Dzięki temu, szkoleniowcy będą mogli
przekazywać swoja wiedzę w bardziej angażujący
i efektywny sposób. Tworzone przez nich
materiały będą natomiast posiadały wysoką
jakość; będą łatwiej dostępne i bardziej
interaktywne.

Zespół Me2Me podczas trzeciego spotkania – Kowno, Litwa.
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Trzecie spotkanie partnerów w Kownie
Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Me2Me
zorganizowane zostało przez litewskiego
partnera – Kaunas Technology Park, w Kownie 9-10
lipca 2018 roku. W związku z tym, że projekt Me2Me zbliża
się do najbardziej wymagającego etapu realizacji, trzecie
spotkanie przepełnione było dyskusjami mającymi wyjaśnić
i podzielić nadchodzące zadania. Partnerzy włożyli wiele
wysiłku, aby upewnić się, że każdy z nich otrzyma istotne
informacje umożliwiające dalszą efektywną pracę.
Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono na
Mini-learningowe materiały
uzgodnienie treści i kształtu powstających materiałów
szkoleniowych. Celem było zyskanie pewności, że będą
szkoleniowe
one posiadały wysoką wartość użytkową i jakościową dla
Partnerzy stworzą zestaw nawiązujących
finalnego odbiorcy. Ustalono harmonogram zadań oraz
do lokalnych warunków materiałów
przeanalizowano szczegóły współpracy. Poruszono także
szkoleniowych. Będą one nawiązywać do
kwestie techniczne, zarządcze i finansowe projektu.
lokalnych deficytów nauczania, które
wskazane zostały podczas wstępnego
Już w krótce
audytu. Materiały te dostępne będą w
Każda z organizacji partnerskich oddeleguje specjalistów
VET, którzy wezmą udział w spotkaniu szkoleniowym które różnych formatach i zaprojektowane tak,
aby można było z nich korzystać za
odbędzie się już w Grudniu, w miejscowości Virginia w
pomocą różnych platform – mobilnych
Irlandii. Celem szkolenia będzie rozwój umiejętności
produkcji interaktywnych zasobów szkoleniowych. Kolejne i tradycyjnych. Powstałe zasoby będą
spotkanie partnerów projektu odbędzie się w Budapeszcie tworzyć wspaniałe narzędzie edukacyjne
dla właścicieli niewielkich biznesów, którzy
w Styczniu 2019 roku.
mają ograniczoną ilością wolnego czasu na
szkolenia. Tematy poruszone w zasobach
odnosić się będą do potrzeb lokalnych
biznesów – IT, przedsiębiorczość, sprzedaż
i marketing, finanse czy umiejętności
komunikacyjne.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie me2me?
Jeśli chcesz dołączyć do projektu skontaktuj się z partnerem w Twoim kraju lub koordynatorem projektu.
Odwiedź naszą stwonę https://me2meproject.eu/ lub dołącz do nas na Facebooku
https://www.facebook.com/ME2MEProject/
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