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MIRŐL SZÓL A ME2ME...
A ME2ME egy innova v projekt, amelynek célja,
hogy valós idejű és virtuális környezetben
testreszabo peer-to-peer tanulási hálózatokat
fejlesszen ki. A mikrovállalkozások tulajdonosai
megoszthatják ismereteiket és készségeiket más
vállalkozókkal, akiket megfelelően.

Még soha nem volt
saját vállalkozásom.
Hogyan taníthatnám ezt
másoknak?

Kemény munka
KI IS A ME2ME...
A ME2ME konzorcium 9 tapasztalt partnerből áll,
amelyek 9 országot képviselnek: Lengyelország,
Litvánia, Egyesült Királyság, Magyarország,
Románia, Írország, Finnország, Svájc és
Csehország.

A PROJEKTCÉLOK ...
a mikrovállalkozói szektorban a tanulás kultúrájának fejlesztése a vállalkozók körében a pozi v
hozzáállásfelélesztésével;
minden partnerországban fejleszteni kell a peer-to-peer tanulási hálózatokat;
segítséget nyújt a vállalkozások tulajdonosai és az oktatási szolgáltatók közö
hogy online hálózatokba foglalja őket;

szakadék áthidalásához azáltal,

a szakoktatók képzése olyan média-gazdag mini-tanulási formátumú erőforrások kifejlesztésére, amelyek
speciális készségigényeket kívánnak megoldani a KKV-szektorban annak érdekében, hogy a szakképzés jobban
reagálhasson az üzle igényekre.

Projekt azonosító: 2017-1-PL01-KA202-038280

Projekt Cím: Mikro-vállalkozási Tanulási Partnerség

A projekt Facebook oldala
h ps://www.facebook.com/ME2MEProject

HOGY MI TÖRTÉNT EDDIG ...
A 2017 októberében megtarto kick-oﬀ találkozón a konzorciumi tagok először találkoztak
Trimben, Írországban, hogy megismerkedjenek
egymással, beszéljenek a projekt célkitűzéseiről
és tevékenységekről, és elkezdték megtervezni
az első munkákat minden partner számára. A
második találkozó 2018. februárjában lesz
Krnovben, Csehországban.

Egy tapasztalt oktatóra van
szükségem. Többet kell
tanulnom, hogy hogyan
vezessem a cégemet.

Az üzletet
nehéz
könyvekből
tanulni

MILYEN PROJEKT EREDMÉNYEK LESZNEK VÁRHATÓK ...
Egy teljesen új képzési erőforrást fogunk kidolgozni a szakképzési szakemberek számára; az egyénre szabo
vállalkozói indukciós pedagógiai képzési programot; egy mini-tanulási formátumú erőforrásokat tartalmazó
csomagot biztosítunk a vállalkozások tulajdonosai által azonosíto kulcsfontosságú témákkal kapcsolatban. Az
innova v mini-tanulási-formátumú erőforrásokkal felépítjük az egyéni online tanulói környezetet. Az összes
kifejleszte erőforrás elérhető lesz angol illetve a partnerek nyelvén, és korlátozás nélkül elérhetővé lesz minden
érdeklődő számára.

HOGYAN TUDSZ KAPCSOLATBA LÉPNI A ME2ME-VEL ...
Ha csatlakozni szeretnél a helyi vállalkozói fórumhoz, lépj kapcsolatba az országodban működő partnerrel vagy
a projekt koordinátorával további információkért.
Magyarországon keresd a Pandokrátor K -t: info@pandokrator.eu
Likeold Facebook oldalunkat: h ps://www.facebook.com/ME2MEProject

