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Miről is szól a ME2ME Projekt…

Amit a ME2ME csinál…

A ME2ME projekt - Mikro-vállalati tanulási
partnerségek – egy innovatív, új projekt, amelynek célja,
hogy testre szabott peer-to-peer tanulási partnerségeket
alakítson ki a mikrovállalkozások között Európa-szerte.
A valós életben és az online hálózatokon keresztül
megvalósuló projekt célja, hogy megkönnyítse a
partnerségek kialakítását, ahol a mikrovállalkozások
tulajdonosai megoszthatják ismereteiket és készségeiket
más vállalkozókkal.

A támogatási csomag részeként a ME2ME projekt olyan
szakképzési szakembereket is felkészít, akik cserébe a
projektben részt vevő mikrovállalkozásoknak nyújtanak
képzést.

A projektkonzorcium 9 tapasztalt partnerből áll össze, 8
EU-tagállamból és Svájcból, hogy olyan testre szabott
képzési anyagokat dolgozzon ki, amelyek támogatják a
peer-to-peer tanulási partnerséget.

E tevékenységek célja, hogy az oktatás és az üzleti élet
világa között szorosabb együttműködés alakuljon ki, hogy a
szakképzési szolgáltatás jobban megfelelhessen a
munkaerőpiac szükségleteinek. A ME2ME projekt keretében
a szakképzési szakemberek és a mikrovállalkozások
tulajdonosainak bevonása segíteni fogja a szakképzési
szolgáltatók és a szakképzésben részt vevő
mikrovállalkozások tulajdonosainak pozitív hozzáállását és
kapcsolatait.

Mit fog elérni a ME2ME?
1. Összefoglaló kutatási és audit jelentés kidolgozása
2. A CPD tananyag forrásainak létrehozása a szakképző szakemberek számára
3. Pedagógiai indukciós tanulási program létrehozása
4. A Mini-Tanulási Formátumok generálása
5. E-learning portál elindítása
6. A szakpolitikai dokumentum kidolgozása

Kik a ME2ME?
A ME2ME konzorcium 9 tapasztalt partnerből áll 9 országból: Lengyelország,
Litvánia, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia, Írország, Finnország,
Svájc és Csehország.
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Mi történt eddig…

A mikrovállalkozások tulajdonosai a kulcsfontosságú döntéshozók, akik
ebben a szektorban tanulással foglalkoznak, és a
vállalkozóknak a javasolt új tanulási környezetekhez való
vonzása révén a projekt célja javítani a tanulási lehetőségeket az egyes
mikrovállalkozásokon belül. A partnerek már megkezdték a
kulcsfontosságú üzleti érdekeltekkel való együttműködést azon
képességek és tudás azonosítása érdekében, amelyek
felhasználhatók az üzleti közösség egészének előnyére.
A mikrovállalkozások auditját minden egyes
partnerországban elvégezték abból a célból, hogy meghatározzák
azokat a készségeket és ismereteket, amelyek hasznosak lehetnek a
szélesebb üzleti közösség számára. Az átfogó audit folyamat
eredményeit jelenleg vizsgálják az INNEO és a Kaunas STP
munkatársai, akik e kutatási folyamatot vezetik. Az audit
eredményei alapján a ME2ME partnerek képesek lesznek
azonosítani a helyi üzleti közösségekben rendelkezésre álló készségek
és kompetenciák körét, amelyeket más
mikrovállalkozások tulajdonosai számára elérhetővé tehetnek a
javasolt peer-to-peer tanulási partnerségek révén. Az audit lehetővé tette
a mikrovállalkozások képzési igényeinek azonosítását annak érdekében,
hogy teljes körűen részt vehessenek a peer-to-peer tanulási
hálózatokban.
A partnerek kiterjedt képzési igényfelmérést is végeztek a területükön
működő szakoktatókkal a kulcsfontosságú tanulási igények
azonosítása érdekében. A kutatás eredményei támogatni fogják a
szakképzési szakemberek CPD tantervének kidolgozását, hogy a
tanítási stílusuknak a mikrovállalkozásokkal való összhangjára sarkallják
őket, valamint a nem hagyományos tanulási platformok használatára
a mikrovállalkozások tulajdonosainak képzésben való részvételére is
fókuszáljanak.

Mi következik…
A második, 2018. február 13-án és 14-én
Opavában, Csehországban tartott
projekttalálkozót követően felülvizsgálják a
kutatási és audit folyamat eredményeit. A
partnerek most tervezik a szakképzésben
dolgozó szakemberek CPD-képzésének
jövőbeli fejlesztési munkáját és a
mikrovállalkozások tulajdonosainak a
peer-to-peer tanulási indukciós képzési
programot.
A partnerek közösen dolgoznak e szellemi
termékek tartalmának fejlesztésében még
a harmadik, Kaunasban, Litvániában 2018
júliusában tartandó partnertalálkozó előtt.

Hogyan lépj kapcsolatba a ME2ME-vel?
Ha szeretne csatlakozni egy helyi érdekelt fórumhoz, kérjük, lépjen kapcsolatba az országában működő
partnerrel vagy a projekt koordinátorával további információkért.
Magyarországi partner: Pandokrátor Kft. info@pandokrator.eu
Látogasson el weboldalunkra: https://me2meproject.eu/ és csatlakozzon a Facebook oldalunkhoz https: //
www.facebook. com / ME2MEProject /Visit our website https://me2meproject.eu/ and join our Facebook
page https://www.facebook.com
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