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Üdvözlünk a “Mikro-, és Kisvállalkozások Tanulási Partnerség Projekt” harmadik hírlevelében!

ME2ME Projekt – mi történt eddig?
A ME2ME project 2017 szeptemberében indult. Ez idő alatt
komplex, mikro-vállalkozók és
szakoktatási-szakemberek képzési igényeinek
auditálását végeztük el minden partnerországban. Az elemzés eredményei alapján két célcsoport
kulcsfontosságú tanulási igényeit azonosítottuk. A
projektpartnerek mostantól széles körű lépéseket tesznek
az azonosított igények kielégítésére. A szakképzési
szakemberek támogatása érdekében a partnerek együtt
dolgoznak az új CPD tananyag kidolgozásán. Célja, hogy
támogassa a szakoktatók munkáját a mikrovállalkozókkal,
különösen on-line, interaktív környezetben. A tulajdonosok elvárásainak kielégítése érdekében mini-tanulási-formátumú anyagokat hozunk létre. A ME2ME keretében
jelenleg is fejlesztés alatt áll az az innovatív
pedagógiai stratégia, amelynek célja az, hogy az
oktatási felhasználókat az azt kidolgozók felé fordítsák.

Bevezetés a pedagógiába Mikrovállalkozók képzése

CPD tananyag a szakképző szakemberek
számára
A szakképzés oktatási környezetének megváltoztatása
megköveteli, hogy a szakemberek új kompetenciákat
és készségeket szerezzenek. A nem hagyományos
tanulási módszerek a munkájuk szokásos részévé
válnak. Ezért fontos biztosítani, hogy e téren
elismertségüket és szakértelmüket támogassák.
A Me2Me partnerek arra koncentrálnak, hogy széles
körű képzési lehetőséget biztosítsanak a szakoktatás
szakemberei számára, amely magában foglalja a
közvetlen személyes képzést, valamint az önállóan
irányított online tevékenységeket. Számos, az alapvető
pedagógiai kérdésekre összpontosító modul
jelenleg fejlesztés alatt áll. A képzés alapvető célja,
hogy lehetővé tegye a szakoktatók számára, hogy
hozzanak létre és használjanak média-gazdag,
mini-tanulási formátumú anyagokat. Ennek az új
képességnek köszönhetően a pedagógusok vonzóbb
és hatékonyabb módon lesznek képesek a tudás
átadására. Továbbá a tananyag elérhetőbb, minőségi
és interaktív.

A Me2Me projekt célja a mikro-vállalkozók széles körű
együttműködésének megvalósítása a tudás és
tapasztalatcsere terén. Azt javasolja, hogy a
mikrovállalkozások tulajdonosai nyissanak az oktatási és
mentori támogatások felé, testre szabott, egymástól való
tanulási környezetben.
A Me2Me új tanulási megközelítése szerint a
mikrovállalkozások tulajdonosa lesz az oktatási tartalom és
szolgáltatások gyártója. Annak biztosítása érdekében, hogy
a vállalkozók rendelkezzenek megfelelő pedagógiai
megközelítésekkel és készségekkel, a partnerek összetett
bevezetést fognak kialakítani a pedagógiai programba,
amely magában foglalja a tanári és a tanulói kézikönyvek
bemutatását. A mikrovállalkozás-tulajdonosok ezután
kiegészítik a pedagógiai képzés bevezetését,
amelynek célja a peer-to-peer tanulásban betöltött szerepük
előkészítése. Ez az innovatív oktatási megközelítés segíthet
a szakképzés és az üzleti közösség kapcsolatának és az
átruházható legjobb gyakorlat modelljének létrehozásában.

ME2ME csapat a harmadik projekt találkozón a litvániai Kaunasban
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A harmadik partnertalálkozó Kaunasban
A ME2ME projekt keretén belül megrendezett harmadik
partnertalálkozót a Kaunas Technológiai Parkja, 2018. július 9-10.
között látta vendégül. Miután a ME2ME projekt a legnagyobb
kihívásokhoz közeledett, a harmadik találkozó célja volt az
elkövetkező feladatok tisztázása, kiosztása. Két napos ülésünk
során keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy minden
partner megkapja a további munkájához szükséges lényeges
irányokat. A megbeszélés során nagy figyelmet fordítottunk a
képzési források tartalmának és formájának egyeztetésére.
Célunk volt annak biztosítása, hogy végül készen álljunk
arra, hogy hasznos és jó minőségű anyagokat készítsünk
célközönségeinknek. Megteremtettük a terv következő szellemi
termékeinek ütemtervét, és megvitattuk a további együttműködés
részleteit, valamint a technikai, menedzsment és pénzügyi
kérdéseket.

Mi következik?t
Az egyes partnerszervezetek által delegált szakképzési
szakemberek tréningje decemberben kerül megrendezésre
Virginia-ban, Írországban. Célja az oktatók képességeinek
növelése az anyagok továbbításában és előállításában. A
következő partnertalálkozó 2019. januárjában kerül
megrendezésre Budapesten.

Mini-tanulási-formátumú anyagok
A projektpartnerek megtervezik és kidolgozzák
a helyileg specifikus mini-tanulási formátumú
anyagokat, amelyek az üzleti audit és a kutatási
fázis során azonosították a helyi vállalkozások
tanulási hiányosságait. Az anyagok különböző
formátumokban lesznek elérhetők, és a
különböző platformok fix és mobil eléréséhez
és használatához tervezték. Az anyagok kiváló
oktatási eszközök lesznek az üzleti tulajdonosok
számára, akik gyakran küzdenek korlátozott
idővel az osztálytermi tevékenységekhez. A
forrásokkal foglalkozó kérdések megfelelnek a
helyi vállalkozások közvetlen szükségleteinek.
Informatikai készségek, vállalkozói készségek,
értékesítés és marketing, pénzügyek vagy
kommunikációs készségek.

Hogyan lépj kapcsolatba a ME2ME-vel?
Ha szeretne csatlakozni a helyi érdekeltségi fórumhoz, kérjük, lépjen kapcsolatba az országában működő partnerrel
vagy a projekt koordinátorával további információkért.
Látogasson el honlapunkra: https://me2meproject.eu/ és csatlakozzon
Facebook oldalunkhoz https://www.facebook.com/ME2MEProject/
info@pandokrator.eu
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