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Pristatome trečiąjį projekto “Mikro įmonių mokymosi partnerystės” naujienlaiškį!

ME2ME Projektas – kas jau yra padaryta?
Me2Me projektas yra vykdomas nuo 2017 m. Per šį
laikotarpį buvo atliktas mikro įmonių ir profesinio
mokymo ir rengimo specialistų mokymo
kompleksiškas poreikių audito tyrimas visose šalyse
partnerėse. Remiantis šio tyrimo rezultatais buvo
nustatyti pagrindiniai dviejų tikslinių grupių mokymosi
poreikiai. Projekto partneriai šiuo metu vysto plataus
masto veiklą, siekdami patenkinti nustatytus poreikius.
Siekiant paremti profesinio rengimo specialistus,
partneriai bendradarbiauja kuriant naują tęstinio
profesinio mokymo programą Jos tikslas yra teikti
paramą specialistams, dirbantiems su mikro įmonių
savininkais ypač internetinėje, interaktyvioje
aplinkoje. Siekiant patenkinti įmonių savininkų
lūkesčius, kuriamas nedidelio formato mokymosi
išteklių komplektas. Me2Me kontekste šiuo metu taip
pat yra kuriama naujoviška pedagoginė strategija,
kurios tikslas yra mokymo programų vartotojus
paversti jų teikėjais.

Įvadas į mokymą –
Mikro įmonių savininkų mokymai
Me2Me projekto tikslas yra platus bendradarbiavimas
tarp mikro įmonių keičiantis žiniomis ir patirtimi.
Siekiama mokymo programų vartotojus paversti jų
teikėjais ir teikti mentorystės paramą specialioje
tarpusavio mokymosi aplinkoje.
Pagal Me2Me projekte siūlomą naują mokymosi
metodą, mikro įmonių savininkai taptų mokomojo
turinio ir paslaugų teikėjais. Siekiant užtikrinti, kad
įmonių savininkai naudotų tinkamus metodus ir įgytų
pakankamų įgūdžių, partneriai sukurs kompleksinį
įvadą į mokomąją programą - vadovą, kuris apimtų
seminarų medžiagą skirtą tiek dėstytojams, tiek
besimokantiems. Tuomet mikro įmonių savininkai
išklausys mokomosios profesinio rengimo programos
pradinio etapo medžiagą, kurios tikslas paruošti juos
efektyvesniam tarpusavio mokymuisi. Šis modernus
mokymo metodas gali padėti teigiamai įtakoti
santykius tarp VET (profesinio švietimo ir mokymo)
ir verslo bendruomenės ir sukurti skleistiną gerosios
praktikos modelį.

Tęstinio profesinio mokymo programa
profesinio rengimo specialistams
Besikeičianti profesinio švietimo ir mokymo
aplinka reikalauja, kad specialistai plėstų savo
žinias ir įgūdžius. Netradiciniai mokymo metodai
tampa jų darbo dalimi. Būtent todėl yra svarbu
užtikrinti paramą, kad jų reputacija ir
profesionalumas šioje srityje augtų.
Me2Me partneriai sutelkia dėmesį į plačių
mokymosi galimybių suteikimą profesinio
mokymo ir rengimo specialistams, kurios apimtų
tiesioginius individualius mokymus ir
savarankiškus internetinius mokymus. Šiuo
metu yra kuriami moduliai, kuriuose sutelkiamas
dėmesys į pagrindines pedagogines problemas.
Pagrindinis mokymo tikslas yra įgalinti profesinio
mokymo ir rengimo specialistus kurti ir naudoti
žiniasklaidoje prieinamus, nedidelio mokymosi
formato išteklius. Šio naujo požiūrio dėka švietėjai
galės patraukiau ir efektyviau dalintis žiniomis.
Be to, mokomoji medžiaga bus labiau prieinama,
kokybiška ir interaktyvi.

Me2Me komanda Kaune, Lietuvoje vykusio projekto trečiojo susitikimo metu.
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Trečiasis partnerių susitikimas Kaune
Trečiasis Me2Me projekto partnerių susitikimas įvyko
2018 m. liepos mėn. 9-10 d., jį organizavo Kauno mokslo
ir technologijų parkas. Kadangi Me2Me projektas artėja
prie sudėtingiausio etapo, trečiojo susitikimo metu vyko
diskusija, skirta išsiaiškinti ir paskirstyti būsimas
užduotis. Per dvi dienas trukusį susitikimą mes daug
dirbome, siekdami užtikrinti, kad visi partneriai gautų
pagrindines rekomendacijas dėl tolesnių veiklos krypčių.
Susitikimo metu didelis dėmesys buvo kreipiamas
mokymo išteklių turinio ir formos suderinimui. Mūsų tikslas
buvo užtikrinti, kad pabaigoje mes būtumėme pasirengę
paruošti naudingą ir kokybišką medžiagą mūsų tikslinėms
auditorijoms. Mes sudarėme būsimų projekto rezultatų
vykdymo grafiką, aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo
detales, taip pat techninius, valdymo ir finansinius
klausimus.

Kas numatoma toliau?
Gruodžio mėn. Virginijios mieste Airijoje vyks VET
(profesinio švietimo ir mokymo) specialistų mokymams
skirtas susitikimas, į kurį savo atstovus deleguos visos
partnerių organizacijos. Jo tikslas bus pagerinti instruktorių
gebėjimus perteikti ir kurti išteklius. Kitas partnerių
susitikimas vyks 2019 m. sausio mėn. Budapešte.

Nedidelio mokymosi formato ištekliai
Projekto partneriai sukurs ir išplėtos visą
komplektą konkrečiam regionui būdingų
nedidelio mokymosi formato išteklių, kurie
užpildytų vietos tinklo mokymo spragas,
kurias nurodė įmonių savininkai vykdant
auditą ir tyrimus. Ištekliai bus prieinami
įvairiais formatais ir sukurti taip, kad juos
galima būtų naudoti tiek stacionariose, tiek
mobiliose platformose. Ištekliai taps puikia
mokymo priemone įmonių savininkams,
kuriems nuolat trūksta laiko lankyti
užsiėmimus auditorijose. Ištekliuose
nagrinėjamos temos bus parinktos pagal
vietos įmonių poreikius, pvz. IT įgūdžiai,
verslumo įgūdžiai, pardavimai ir rinkodara,
finansų ir komunikacijos įgūdžiai.

Kaip prisijungti prie projekto Me2Me
Jeigu norite prisijungti prie vietos suinteresuotų šalių forumo ir gauti daugiau informacijos, susisiekite su partnere, kuri
atstovauja jūsų šalį, arba projekto koordinatoriumi.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu https://me2meproject.eu/ bei „Facebook“ puslapyje adresu https://www.
facebook. com/ME2MEProject/
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