Vasaris 2018

Kas yra „Me2Me“?

Į mikro įmones orientuotų mokymosi partnerysčių
projektas „ME2ME“ yra naujas, novatoriškas
projektas, kuriuo siekiama plėtoti tarpusavio mokymosi
partnerystes, orientuotas į Europos mikro įmones ir
pritaikytas pagal individualius poreikius.
Projekto tikslas yra padėti plėtoti partnerystes, kurių
metu mikro įmonių savininkai galėtų dalintis savo
žiniomis ir įgūdžiais su kitais įmonių savininkais,
pasitelkiant internetinius, praktinius poreikius
tenkinančius tinklus.
Projekto konsorciumas vienija 9 patyrusias
partneres iš 8 ES valstybių narių ir Šveicarijos tam,
kad parengtų mokymo medžiagą, pritaikytą pagal
individualius poreikius ir reikalingą abipusio mokymosi
partnerysčių palaikymui.

Kokie dalykai bus įgyvendinami
projekto „Me2Me“ metu?
Paramos pakete yra numatyta, kad projekto „ME2ME“
metu taip pat bus apmokomi profesinio mokymo
specialistai, kurie savo ruožtu ves mokymus mikro
įmonėms, įsitraukusioms į šį projektą.
Visa šia veikla siekiama skatinti glaudesnį
bendradarbiavimo ryšį tarp mokslo ir verslo pasaulių tam,
kad teikiamas profesinis mokymas ir rengimas geriau
patenkintų darbo rinkos poreikius.
Profesinio mokymo ir rengimo specialistų bei
mikroįmonių savininkų suvienijimas projekto „ME2ME“
ribose taip pat padės puoselėti teigiamą požiūrį ir
santykius tarp profesinio mokymo ir rengimo teikėjų bei
mikro įmonių savininkų, kuriuos jie apmoko.

Kokių dalykų bus siekiama projekto „Me2Me“ metu?
1. Parengti išsamią tyrimo ir audito ataskaitą.
2. Sukurti tęstinio profesinio tobulinimosi programos išteklius profesinio mokymo
ir rengimo specialistams.
3. Paruošti pedagoginę įvadinę mokymosi programą.
4. Pateikti nedideliam mokymosi formatui skirtus išteklius.
5. Sukurti elektroninio mokymosi portalą.
6. Parengti politikos pasiūlymus.

Kas yra projekto „Me2Me“ partnerės?
Projekto „ME2ME“ konsorciumą sudaro 9 patirtį sukaupusios partnerės,
atstovaujančios 9 šalis: Lenkiją, Lietuvą, Jungtinę Karalystę, Vengriją,
Rumuniją, Airiją, Suomiją, Šveicariją ir Čekijos Respubliką.
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Kas jau yra įvykę?

Mikro įmonių savininkai yra pagrindiniai sprendimų
priėmėjai mokymosi klausimais šiame sektoriuje. Pritraukdamas
įmonių savininkus į siūlomas naujas mokymosi aplinkas, projektas
suteiks geresnes galimybes mokytis kiekvienoje projekte
dalyvaujančioje mikro įmonėje.
Partnerės jau pradėjo dirbti su pagrindinėmis suinteresuotomis
šalimis tam, kad nustatytų kokių įgūdžių ir žinių panaudojimas būtų
naudingas visai verslo bendruomenei.
Kiekviena šalis partnerė atliko mikro įmonių auditus siekdama
identifikuoti vertingą įgūdžių ir žinių rinkinį, iš kurio platesnė verslo
bendruomenė galėtų turėti naudos.
t Mokymų ir mokslinių tyrimų centras „INNEO“ bei Kauno mokslo
ir technologijų parkas vadovauja tyrimui ir šiuo metu peržiūri išsamių
auditų duomenis.
Remiantis auditų duomenimis projekto „ME2ME“ partnerės galės
nustatyti, kuriais vietinėse verslo bendruomenėse vyraujančiais
įgūdžiais ir kompetencijomis galėtų pasinaudoti kiti mikro įmonių
savininkai per siūlomas tarpusavio mokymosi partnerystes.
Auditai suteikė galimybę identifikuoti mikro įmonių savininkų
mokymo poreikius tam, kad būtų užtikrintas jų pilnas dalyvavimas
tarpusavio mokymosi tinkluose.
Partnerės taip pat plačiai išanalizavo sritį, kurioje veikia
profesinio mokymo ir rengimo specialistai tam, kad nustatytų, kokie
yra jų pagrindiniai mokymo(si) poreikiai.
Šio tyrimo duomenimis bus remiamasi ruošiant profesinio
mokymo ir rengimo specialistų tęstinio profesinio tobulinimosi
programą, kuri padės jiems pritaikyti savo mokymo stilių darbui su
mikro įmonėmis bei paskatins juos pasitelkti netradicines mokymo
platformas tam, kad įtrauktų mikro įmonių savininkus į mokymo
veiklą.

Kas numatoma toliau?

Pasibaigus antram projekto partnerių
susitikimui, kuris buvo surengtas vasario
mėnesio 13 ir 14 dienomis Opavoje,
Čekijos Respublikoje, pradėta vykdyti
tyrimo ir audito duomenų peržiūra.
Dabar partnerės planuoja tolimesnius
parengiamuosius darbus, susijusius su
profesinio mokymo ir rengimo specialistų
mokymu ir tęstiniu profesiniu
tobulinimusi bei tarpusavio mokymosi
įvadine programa, skirta mikro įmonių
savininkų apmokymui.
Partnerės bendradarbiaus tam, kad
išplėtotų šių rezultatų turinį prieš įvykstant
trečiajam partnerių susitikimui Kaune
2018 metų liepos mėnesio 18 dieną.

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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