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Mistä ME2ME:ssä on kyse…

Mitä ME2ME tekee..

ME2ME - Micro-Enterprise Learning Partnerships
– on innovatiivinen projekti, jonka tarkoituksena on
kehittää tarpeiden mukaisia mikroyritysten välisiä
vertaisoppimisverkostoja Euroopassa. Todellisiin
ja virtuaalisiin verkostoihin perustuvan projektin
tavoitteena on tukea sellaisten kumppanuuksien
kehittämistä, joissa mikroyritysten omistajat voivat
jakaa osaamistaan ja taitojaan muiden yritysten
omistajien kanssa.

Osana tätä tukipakettia, ME2ME –projekti kouluttaa
myös ammatillisen koulutuksen ammattilaisia, jotka
puolestaan toteuttavat koulutuksen hankkeeseen
osallistuville mikroyrityksille.

Projektissa on mukana yhdeksän kokenutta
organisaatiota kahdeksasta EU -maasta ja
Sveitsistä. Organisaatiot tulevat kehittämään
tarpeita vastaavia, vertaisoppimiskumppanuuksia
tukevia koulutusmateriaaleja.

Näiden toimien tavoitteena on lähentää koulutus- ja
yritysmaailmaa siten, että ammatillinen koulutus
pystyisi vastaamaan paremmin työmarkkinoiden
tarpeita. Me2ME –projekti pyrkii kehittämään
positiivisia asenteita ja suhteita ammatillisen
koulutuksen tarjoajien ja kouluttamiensa mikroyritysten
omistajien välillä tuodessaan heitä hankkeen puitteissa
yhteen.

Mitä ME2ME tuottaa..
1. Tutkimusraporttitiivistelmä ja auditointiraportti
2. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusresurssit ammatillisen koulutuksen
ammattilaisille
3. Johdatus pedagogiikkaan -koulutusohjelma
4. Sarjan minioppimismateriaaleja
5. Verkko-oppimisportaali
6. Toimintatapasuositukset

Ketkä muodostavat ME2ME:n
Me2ME – projekti koostuu yhdeksästä kokeneesta kumppanista
yhdeksästä eri maasta: Puola, Liettua, Iso-Britannia, Unkari, Romania,
Irlanti, Suomi, Sveitsi ja Tsekki.
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Tähän mennessä tapahtunutta..

Mikroyritysten omistajat ovat keskeisiä päätöksentekijöitä alan
kouluttautumiseen liittyen ja houkuttelemalla yritysten omistajia
uusiin oppimisympäristöihin, hanke parantaa
oppimismahdollisuuksia kussakin osallistuvassa
mikroyrityksessä. Partnerit ovat jo alkaneet työskentelemään
keskeisten sidosryhmien kanssa tunnistaen tietoja ja taitoja, joita
voitaisiin hyödyntää koko yritysyhteisössä.
Jokaisessa partnerimaassa on suoritettu tutkimuksia
mikroyrityksille sellaisten tieto- ja taitovarojen tunnistamiseksi,
jotka voisivat olla hyödyllisiä laajemmalti yritysmaailmassa.
Tämän tarkasteluprosessin löydökset ovat parhaillaan tästä
tutkimusprosessista vastuussa olevien partnereiden, INNOVin ja
Kaunas STP:n, tarkastelussa. Löydösten pohjalta ME2ME
partnerit pystyvät tunnistamaan paikallisten yritysyhteisöjen
käytettävissä olevat taidot ja osaamiset, joita voitaisiin tarjota
muille mikroyritysten omistajille ehdotettujen
vertaisverkkokumppanuuksien kautta. Tämä tarkastelu
mahdollisti myös mikroyritysten omistajien koulutustarpeiden
tunnistamisen, jotta varmistuttaisiin heidän mahdollisuudestaan
osallistua täysin vertaisverkostoihin.
Partnerit tekivät myös kattavan koulutustarveanalyysin oman
alueensa ammatillisen koulutuksen ammattilaisille heidän
keskeisten oppimistarpeidensa tunnistamiseksi.
Tämän tarkastelun tulokset vaikuttavat ammattikoulutuksen
ammattilaisille suunnatun jatkuvan ammatillisen kehittymisen
koulutusresurssien kehittämiseen, joka tukee heidän
opetustyylien mukauttamista mikroyritysten omistajille sopiviksi
sekä jota tullaan käyttämään ei-perinteisillä oppimisalustoilla
mikroyritysten omistajien sitouttamiseksi koulutukseen.

Seuraavaksi…

Toisen projektikokouksen (23.-24.2. Opava,
Tsekki) jälkeen tutkimus- ja
auditointiprosessin löydöksiä tarkastellaan
tarkemmin.
Partnerit suunnittelevat parhaillaan
ammattikoulutuksen ammattilaisille
suunnatun jatkuvan ammatillisen
kehittymisen koulutusresurssien ja
mikroyritysten johtajien vertaisoppimisen
perehdytysohjelman kehittämistöitä.
Partnerit kehittävät yhdessä näiden
tuotosten sisällöt ennen kolmatta
partnerikokousta, joka pidetään heinäkuussa
2018 Kaunasissa Liettuassa.

Yhteystiedot

Jos haluat liittyä paikallisiin sidosryhmiin ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Verkkosivut:
https://me2meproject.eu/ Facebook:
https://www.facebook. com/ME2MEProject/
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