Tammikuu 2019

“Micro-Enterprise
Learning
Partnerships” projektin neljäs
uutiskirje!
Uutiskirjeen aiheena:
ü

Kansainvälinen
koulutustapahtuma
Virginiassa, Irlannissa

ü

Neljäs partnerikokous
Budapestissa, Unkarissa

ü

Projektin edistyminen

Tähän mennessä tapahtunutta
Liike-elämä
tarvitsee
joustavaa,
monitahoista
ja
aihekeskeistä
koulutusta.
Me2ME -projekti on
työskennellyt tiiviisti sidosryhmien
kanssa kehittääkseen paikallisten
yritysten
tarpeisiin
soveltuvia
minioppimismateriaaleja.
Ammatillisen koulutuksen tulisi vastata
entistä paremmin liike-elämän tarpeita.
Me2Me tukee ammattikoulutuksen
henkilöstöä uusien, tarvittavien taitojen
hankkimisessa
kehittämällä
pedagogisiin kysymyksiin keskittyvää
koulutusta.
Minioppimismateriaalien
tuottamiseen tarvittavat taidot antavat
ammatillisen koulutuksen henkilöstölle
välineen
välittää
tietoa
kiinnostavammalla tavalla.
Yrittäjät ja yritysomistajat osallistuvat
entistä enemmän koulutusprosesseihin
suoran taitojen ja tiedonvaihdon myötä.
Me2ME
-projekti
tukee
heidän
vertaisoppimistaan
tarjoamalla
tarvittavaa pedagogista taustaa.

Kansainvälinen
koulutustapahtuma
Projektin
kansainvälinen
koulutustapahtuma pidettiin 9.-14.
joulukuuta
2018
Virginiassa,
Irlannissa. Koulutustapahtuma oli
suunnattu
partnerimaiden
ammatillisen
koulutuksen
henkilöstölle
ja
viisipäiväiseen
koulutukseen heitä osallistui kaikkiaan
18 henkilöä. Koulutus keskittyi
minioppimateriaalien tuottamisessa
tarvittaviin ääni- ja digitaalisen
tuotannon
taitoihin.
Koulutustapahtuma
aloitettiin
keskustelemalla aikuiskoulutuksesta
ja sen vaatimuksista ja analysointiin
siitä, miten minioppimismateriaalit
voisivat
vastata
liikemaailman
koulutustarpeisiin. Mini- ja mikrooppimista käsitelleen teoriaosuuden
jälkeen
osallistujat
aloittivat
käytännön työpajatoiminnan.
He
saivat
vinkkejä,
kuinka
luoda
kiinnostavia minioppimismateriaaleja
ja tutustuivat ääni- ja videotuotannon
työvälineisiin.
Koulutustapahtuman
tarkoituksena oli myös esitellä Me2Me
-verkko-oppimisympäristöä ja sen
sisältämiä
minioppimateriaalien
tuottamiseen liittyviä sovelluksia.
Osallistujat toteuttivat saamiensa
tietojen ja taitojen avulla omia
minioppimateriaaleja, jotka julkaistiin
Me2Me -projektin verkkosivuilla.

Kansainvälinen koulutustapahtuma
Virginiassa, Irlannissa 9.-14.12 2018.
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Minioppimismateriaalit

Neljäs partnerikokous järjestettiin Budapestissa, Unkarissa 10.-11.1.2019.
Partnerit keskustelivat projektin kehityksestä ja tulevista toimista.

Partnerit ovat kehittäneet viimeisten viikkojen
aikana
sarjan
minioppimismateriaaleja.
Materiaalien sisältö luotiin sidosryhmien kanssa
käytyjen keskustelujen pohjalta, mikä on
mahdollistanut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat
resurssit. Tuotettu oppimateriaalikokonaisuus
on
erinomainen
työkalu,
joka
vastaa
yritysomistajien ja yrittäjien tarpeita, sillä se
mahdollistaa joustavan oppimisen. Lisäksi
luodut materiaalit vaikuttavat myönteisesti
paikalliseen yrityselämään ja ammatillisen
koulutuksen tarjoajiin osoittamalla hyvää
esimerkkiä
tulevaisuuden
yhteistyöstä.
Digitaaliset
resurssit
ovat
keskittyneet
tietotekniikan, yrittäjyyden, verkostoitumisen,
myynnin ja markkinoinnin, talouden, viestinnän
jne osaamiseen.
Materiaalit käännetään
partnerikielille ja ne ovat saatavilla projektin
verkko-oppimisympäristössä.

Me2Me verkko-oppimisympäristö

Neljäs partnerikokous Budapestissa
Projektin neljäs partnerikokous pidettiin Unkarissa 10.-11.1.2019. Kokouksen
sisältö keskittyi pääosin viimeaikaisten toimien tarkastelemiseen. Partnerit
tarkastelivat suoritettuja tehtäviä ja asettivat painopisteitä tuleville toimille.
Huomiota kiinnitettiin paljon jäljellä olevien tehtävien kehittämiseen, tuotettujen
resurssien ja materiaalien julkaisemiseen projektin verkkosivuilla ja verkkooppimisportaalissa sekä hankkeen edistämiseen sosiaalisessa mediassa.
Lisäksi partnerit keskustelivat yhteistyöhön liittyvistä, hallinnollisista ja
taloudellisista kysymyksistä.

Yhteystiedot
Lisätietoja projektista löydät
verkkosivuiltamme ja Facebooksivuiltamme:
https://me2meproject.eu/
https://www.facebook.com/
ME2MEProject/

Mitä seuraavaksi?
Partnerit
laativat
toimintatapasuosituksen,
jossa
tarkastellaan mikroyritysten muutosta
ammatillisen koulutuksen käyttäjistä
koulutuksen tarjoajiksi. Asiakirjassa
käsitellään
minioppimismateriaalien
käyttöä
ammatillisen
koulutuksen
kehittämisessä, jotta se vastaisi
paremmin
liiketoiminnan
tarpeita.
Toimintatapasuositukset käännetään
kaikille partnerikielille.

Partnerit ovat kehittäneet ilmaisen ja
helppokäyttöisen
verkko-oppimisympäristön,
tarjotakseen joustavat ja helposti saatavilla
olevat oppimateriaalit. Verkko-oppimisportaaliin
pääsee
verkkosivujen
kautta
ja
rekisteröitymisen jälkeen se on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille tahoille. Portaali on
ympäristö, joka yhdistää liike-elämän ja
ammatillisen
koulutuksen,
tarjoamalla
mahdollisuuden suoraan tiedon vaihtoon.
Portaalin käyttäjille tarjotaan rajoittamaton
käyttöoikeus erityisesti minioppimismateriaalien
tuottamiseen kehitettyyn työkaluun. Tuotetut
digitaaliset resurssit toimivat erinomaisina
oppimisvälineinä
niin
ammatillisessa
koulutuksessa
kuin
yrittäjien
vertaisoppimisessa.
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