Mikro įmonių mokymosi partnerystės
1-as naujienlaiškis – 2017 m. spalio mėn.

KAS YRA „ME2ME“?
ME2ME yra inovatyvus projektas, kuriuo
siekiama sukurti individualiems poreikiams
pritaikytus ir tarpusavio mokymusi paremtus
tinklus realiose ir virtualiose aplinkose. Šie
mokymosi tinklai suteiks mikro įmonių
savininkams galimybę dalytis savo žiniomis ir
įgūdžiais su kitais įmonių savininkais,
padedant tinkamai parengtiems profesinio
švietimo ir mokymo specialistams.

Niekada nesu vadovavusi
savo įmonei.
Kaip man išmokyti to
kitus?

KAS YRA „ME2ME“ PARTNERIAI?
ME2ME konsorciumas susideda iš 9 patyrusių
partnerių, atstovaujančių šioms 9 šalims:
Lenkijai, Lietuvai, Jungtinei Karalystei,
Vengrijai, Rumunijai, Airijai, Suomijai,
Šveicarijai ir Čekijos Respublikai.

PROJEKTO TIKSLAI YRA
 vystyti mokymosi kultūrą mikro įmonių sektoriuje ir ugdyti teigiamą požiūrį į mokymąsi tarp įmonių
savininkų;
 sukurti tarpusavio mokymosi tinklus kiekvienoje šalyje partnerėje;
 padėti sumažinti atotrūkį tarp įmonių savininkų ir švietimo paslaugų teikėjų;
 parengti profesinio švietimo ir mokymo srities konsultantus kurti audio-vizualiniais sprendimais
praturtintus nedideliam mokymosi formatui skirtus išteklius, kurie būtų orientuoti į konkrečius mažų ir
vidutinių įmonių sektoriaus įgūdžių poreikius, taip užtikrinant profesinio švietimo ir mokymo srities
konsultantų teikiamų paslaugų atitikimą įmonių poreikiams.
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Mūsų projekto „Facebook“ puslapis
https://www.facebook.com/ME2MEProject

KAS JAU ĮVYKO?
2017 m. spalio mėn. Trime, Airijoje, per
pirmąjį susitikimą konsorciumas susipažino su
nariais, aptarė projekto tikslus, veiklas ir
pradėjo planuoti pirmuosius visų partnerių
darbo uždavinius. Antrasis susitikimas bus
surengtas 2018 m. vasarį Krnove, Čekijos
Respublikoje.

Man reikia patyrusio
konsultanto. Turiu sužinoti
daugiau, kaip vadovauti savo
įmonei.

KOKIŲ PROJEKTO REZULTATŲ GALITE TIKĖTIS?
Iš resursų perspektyvos profesinio švietimo ir mokymo specialistams pateikti visiškai nauji mokymo ištekliai;
parengta individualiems poreikiams pritaikyta mokymo programa įmonių savininkams; pateikti nedideliam
mokymosi formatui skirti ištekliai į kuriuos įtrauktos pagrindinės įmonių savininkų nurodytos temos; sukurta
individualiems poreikiams pritaikyta internetinė mokymosi aplinka, suteikianti galimybę naudotis inovatyviais,
nedideliam mokymosi formatui skirtais ištekliais. Visi sukurti ištekliai bus prieinami internetu anglų kalba ir
kitomis partnerių kalbomis naudojimuisi be jokių apribojimų visoms suinteresuotosioms šalims.

KAIP SUSISIEKTI SU „ME2ME“?
Norėdami prisijungti prie vietinio suinteresuotųjų šalių forumo susisiekite su projekto partnere savo šalyje
arba projekto koordinatoriumi tam, kad gautumėte daugiau informacijos.
Mus rasite „Facebook“ puslapyje https://www.facebook.com/ME2MEProject.
Taip pat galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.me2meproject.eu.

