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Ammatillisen koulutuksen kouluttajien
koulutusohjelma

ME2ME -projekti – mitä olemme tehneet tähän
mennessä?

Ammatillisen koulutuksen muuttuvat
toimintaympäristöt edellyttävät myös kouluttajilta
uusia taitoja. Vaihtoehtoiset oppimisen
lähestymistavat yleistyvät heidän työnkuvassaan.
Siksi on tärkeää varmistaa, että heidän
ammattitaitoaan tuetaan näillä osa-alueilla.

Me2Me –projekti on ollut käynnissä syyskuusta 2017
lähtien. Tänä aikana on kaikissa partnerimaissa tehty
tutkimus mikroyrittäjien ja ammatillisen koulutuksen
ammattilaisten koulutustarpeista. Tämän analyysin
pohjalta tunnistettiin näiden kahden kohderyhmän
keskeiset oppimistarpeet ja nyt partnerit ovat
aloittaneet toimet, joilla näihin pyritään vastaamaan.
Projektipartnerit kehittävät yhdessä kouluttajien
koulutusohjelman. Sen tarkoituksena on tukea
kouluttajien työskentelyä mikroyritysten kanssa,
erityisesti interaktiivisissa verkkoympäristöissä.
Yritysten tarpeiden huomioimiseksi tullaan luomaan
myös sarja minioppimateriaaleja.
ME2ME -projektin innovatiivisen pedagogisen
strategian tavoitteena on muuttaa koulutukseen
osallistujia koulutuksen tuottajiksi.

ME2ME -projektipartnerit luovat ammatillisen
koulutuksen henkilöstölle laajan
koulutusohjelman, joka sisältää lähiopetusta sekä
itsenäistä verkossa tapahtuvaa opiskelua.
Parhaillaan on kehitteillä useita keskeisiä
pedagogisia aiheita käsitteleviä moduuleja.
Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on antaa
ammatillisen koulutuksen kouluttajille
mahdollisuus luoda ja käyttää mediarikkaita
minioppimateriaaleja. Tämän uuden taidon avulla
kouluttajat pystyvät jakamaan tietoa
mielenkiintoisemmalla ja tehokkaammalla tavalla.
Lisäksi oppimateriaalit ovat helpommin saatavilla,
laadukkaita ja interaktiivisia.

Johdatus pedagogiikkaan – koulutus mikroyrittäjille
ME2ME -projektin tavoitteena on saada aikaan
mikroyritysten kesken laajaa yhteistyötä tiedon ja
kokemuksen vaihdossa. Projekti ehdottaa
mikroyritysten omistajien roolin kehittämistä
koulutuksen tarjoajiksi ja mentoreiksi räätälöidyissä
vertaisoppimisympäristöissä.
ME2ME -projektin lähestymistavassa mikroyritysten
omistajat kehittyvät koulutussisältöjen ja -palvelujen
tuottajiksi. Jotta varmistuttaisiin siitä, että yrittäjillä olisi
tähän oikeanlaiset pedagogiset valmiudet ja taidot,
partnerit kehittävät johdatus pedagogiikkaan -koulutuksen sisältäen tuutorin ja oppijan käsikirjat. Tämä
koulutus valmistaa mikroyritysten omistajia uuteen
rooliinsa vertaisoppimistilanteissa. Tämä innovatiivinen
lähestymistapa voi kehittää ammatillisen koulutuksen
ja yritysyhteisöjen välistä suhdetta ja se luo siirrettäviä
parhaita toimintamalleja.

Me2Me -projekti kolmannessa partnerikokouksessa Kaunasissa,
Liettuassa.
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Kolmas partnerikokous Kaunasissa
Me2Me-projektin kolmas partnerikokous pidettiin Liettuassa
Kaunas Technology Parkissa, Kaunasissa 9.-10.
heinäkuuta 2018. Koska projekti on lähestymässä
haastavinta vaihettaan, kolmas kokous sisälsi paljon
tulevien työtehtävien selvittämistä ja niiden jakamista
eri partnereille. Kaksipäiväisen kokouksen ajan partnerit
työskentelivät tiiviisti varmistaakseen, että jokainen partneri
saa tarvittavat ohjeistukset tulevalle työlleen. Kokouksen
aikana kiinnitettiin paljon huomiota koulutuksen sisältöön ja
muotoon, sillä tavoitteena oli varmistaa, että
materiaalit ovat hyödyllisiä ja laadukkaita. Kokouksessa
laadittiin aikataulu projektin seuraavien tuotosten
toteuttamiselle ja keskusteltiin teknisistä, hallinnollisista ja
taloudellisista kysymyksistä.

Mitä seuraavaksi

Projektin ammatillisen koulutuksen ammattilaisille
suunnattu koulutustapahtuma pidetään joulukuussa
Virginiassa, Irlannissa. Sen tavoitteen on kehittää
kouluttajien taitoja oppimateriaalien tuottajina. Seuraava
partnerikokous pidetään Budapestissä tammikuussa 2019.

Minioppimateriaalit
Projektipartnerit suunnittelevat ja kehittävät
paikallisia minioppimateriaaleja, jotka
vastaavat paikallisiin, tutkimusvaiheessa
tunnistettuihin oppimistarpeisiin.
Minioppimateriaalit ovat saatavilla eri
formaateissa ja ne on suunniteltu
käytettäviksi monilla eri alustoilla.
Minioppimateriaalit ovat erinomaisia
oppimisvälineitä yrityksille, jotka
ajanpuutteen takia harvoin osallistuvat
perinteisiin koulutustapahtumiin.
Materiaalit käsittelevät paikallisten yritysten
suoria tarpeita kuten esim. IT-taidot,
yrittäjyystaidot, myynti ja markkinointi,
talous ja viestintätaidot.

Projektin yhteystiedot

Jos haluat liittyä paikallisiin sidosryhmiin, ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Vieraile verkkosivuillamme https://me2meproject.eu/ ja
Tykkää Facebook sivuistamme https://www.facebook.com/ME2MEProject/
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