2019. január

Üdvözlünk a
„Mikrovállalkozások
Tanulási Partnerség
Projekt” negyedik
hírlevelében!
Többet megtudhat itt:
ü Nemzetközi képzési tanfolyam
Virginiaban
ü Negyedik
Budapesten

partner

találkozó

üLegutóbbi munkánk eredményei
Mi történt?
Az üzleti életben rugalmas, összetett
és
gyakorlat-orientált
oktatás
szükséges. A ME2ME Partnerség
szorosan együttműködött az érdekelt
fórumokkal annak érdekében, hogy a
helyi vállalkozások tulajdonosainak és
vállalkozóinak
igényeit
kielégítő
helyspecifikus
mini-tanulási
erőforrásokat dolgozzon ki.
A
szakképzésnek
jobban
kell
reagálnia az üzleti világ igényeire. A
ME2ME
segíti
a
szakképzési
szakembereket,
hogy
új,
versenyképes
kompetenciákat
szerezzenek a pedagógiai kérdésekre
összpontosító
képzési
modulok
kidolgozásával.
A
Mini-tanulásierőforrások
termelési
készségei
támogatják a szakképzési tanárokat a
tudás vonzóbbá tételében.
A vállalkozók és a vállalkozások
tulajdonosai a tudás és a készségek
közvetlen cseréjével egyre inkább részt
vesznek az oktatás folyamatában. A
ME2ME Partnerség támogatja a
párhuzamos tanulásban a szükséges
pedagógiai hátteret.

Nemzetközi Képzési
Tanfolyam
2018. decemberében egy nemzetközi
képzési
rendezvényt
tartott
a
Partnerség. A képzés december 9. és
14. Között került megrendezésre
Virginia-ban, Írországban, és a ME2ME
Partnerség országainak szakképzési
szakemberei
vettek
rajta
részt.
Összesen
tizennyolc
szakképző
szakember vett részt ebben az 5 napos
képzési
turnusban.
A
képzés
középpontjában az audio- és digitális
anyagok
gyártási
készségének
nyújtása állt, hogy lehetővé tegyék a
szakképzési szakemberek számára a
mini-tanulási források előállítását. A
képzési hét a felnőttoktatásról és annak
követelményeiről
folytatott
megbeszélésekkel
kezdődött.
A
résztvevők
elemezték,
hogyan
reagálhatnak a mini-tanulási források
az üzleti világ oktatási igényeire. Miután
a tanárok elméleti hátteret szereztek a
mini- és mikro-tanulásról, gyakorlati
workshopon
vettek
részt.
A
gyakornokoknak lehetőségük volt arra,
hogy megtanuljanak néhány tippet
arról, hogyan lehetne kidolgozni egy
érdekes forgatókönyvet és bemutatót a
mini-tanulási-erőforrás létrehozására.
Ezeket a digitális erőforrások hang- és
videogyártási eszközeivel végeztük.
Írországi képzési rendezvény célja,
hogy bemutassa a ME2ME e-learning
platformot és annak alkalmazását a
szakképzésben a tanulási források
előállítására. A ME2ME platformon
regisztrált
gyakornokok
ingyenes
eszközzel rendelkeznek a digitális
erőforrások
előállításához.
A
szakképzési
szakembereknek
lehetőségük nyílt új ismereteik és
készségeik gyakorlati megvalósítására,
melynek eredményeképpen a ME2ME
honlapján
közzétett
mini-tanulásierőforrások egyedi mintáit hozták létre.
A nemzetközi képzési rendezvényt
2018. december 9–14-én tartották
Virginiaban, Írországban.
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A negyedik partnerkonferencia Budapesten, január 10-én és 11-én került
megrendezésre. A partnerek megvitatták a projekt legújabb fejleményeit és a
közelgő tevékenységeket.

Negyedik Partnertalálkozó - Budapest
A ME2ME Partnerség negyedik találkozóját 2019. január 10-én és 11-én
tartották Magyarországon. A találkozó nagyrészt a közelmúltbeli
tevékenységekkel kapcsolatos megbeszélésekre fókuszált. A partnerek
áttekintették a végrehajtott feladatokat és meghatározták a jövőbeli munkák
prioritásait. Nagy figyelmet fordítottak a fennmaradó feladatok fejlesztésének
megvitatására, a gyártott erőforrások és anyagok közzétételére a projekt
honlapján és a tanulási portálon, valamint a projekt közösségi médiában történő
népszerűsítésében. Ráadásul a partnerek megvitatták a további
együttműködés, irányítás és pénzügyi kérdések részleteit.

Hogyan tudsz csatlakozni?
Bővebb információért a
projektről, keresd fel
honlapunkat, vagy csatlakozz
hozzánk Facebookon!
https://me2meproject.eu/
https://www.facebook.com/
ME2MEProject/

Mi következik?
A partnerek olyan irányelv dokumentumot
fognak készíteni, amely figyelembe veszi a
mikrovállalkozásoktól, mint fogyasztóktól a
szakképzési szolgáltatások előállítói felé
történő átmenetét. A tanulmány a minitanulási
formátumú
erőforrások
használatára vonatkozik, hogy javuljon a
szakképzés
üzleti
igényeinek
való
megfelelésében. Ezt lefordítják a partnerek
nyelvére, digitális és nyomtatott formában
teszik közzé.

A partnerek az elmúlt hetekben teljes körű minitanulási formátumú erőforrásokat fejlesztettek
ki. A források tartalmát a partnerek
érdekeltjeivel folytatott széles körű konzultációk
eredményeként hozták létre. Ez lehetővé tette a
helyi szintű erőforrások elérését, a helyi
célcsoportok által jelzett készségek és
tudáshiányok kezelését. A tanulási forrásokból
álló készletek kitűnő eszközként szolgálnak a
vállalati tulajdonosok és vállalkozók igényeihez,
mivel lehetővé teszik a tanulás rugalmasságát.
Továbbá a helyi üzleti világ és a szakképzési
szolgáltatók közötti kapcsolatokat pozitívan
határozták meg a jövőbeni együttműködés jó
példájával. A digitális források lokálisan az
informatikai készségek, a vállalkozói szellem, a
hálózatépítés, a marketing és az értékesítés, a
pénzügyek, a kommunikáció stb. Ismereteire és
kompetenciájára
összpontosítanak.
Az
erőforrásokat a helyi partner nyelvére fordítják,
és az e-learning platformon keresztül elérhetővé
teszik.

ME2ME E-learning Portál
Annak
érdekében,
hogy
rugalmasan
és
kényelmesen hozzáférjen a Me2Me projekt
keretében előállított tanulási forrásokhoz, a
partnerség ingyenes és könnyen használható elearning portált hozott létre. A portál elérhető a
projekt honlapján, és a regisztráció után nyitva áll
bármely érdekelt webhelyre. A platform egy olyan
tér, amely áthidalja az üzleti és szakképzési
világokat, lehetőséget biztosítva a konkrét
ismeretek közvetlen cseréjére. A tanulási portál
felhasználóinak korlátlan hozzáférést biztosítanak
a szerszámhoz, amely különösen a mini-learning
formátumú
erőforrások
előállításának
megkönnyítésére készült. A gyártott digitális
források kiváló tanulási eszközként szolgálhatnak
mind a szakképzésben, mind a vállalkozók egymás
közötti tanulásában. Továbbá, a Me2Me platform
az e-learning kurzusok csodálatos katalógusa,
ahol az üzleti tulajdonosok sajátos ismereteiket
találják meg az igényeiknek megfelelően.
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