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Καλωσορίσατε
Αξιοποίηση του Μαθησιακού Ενεργητικού των
ΜΜΕ
Από τον Αύγουστο του 2014, η ομάδα του έργου SYNERGY ανέλαβε την
ανάπτυξη, την παράδοση και τη διάχυση του έργου και των καινοτόμων
του αποτελεσμάτων επιδιώκοντας να γεφυρωθεί το μεγάλο χάσμα
μεταξύ της τρέχουσας προσφερόμενης στήριξης από τον τομέα της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις και της αυξανόμενης ανάγκης για εξειδικευμένη κατάρτιση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Σε συνεννόηση με τους
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, η ομάδα του έργου:
 ανέπτυξε μια σειρά από σύντομα (mini-learning) μαθήματα
εκπαίδευσης,
 παρείχε δωρεάν πηγές πληροφοριών και εργαλεία
 διευκόλυνε τη διαδικτυακή δικτύωση και καθοδήγηση,
 προσέφερε το υλικό λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
ανάγκες κατάρτισης του τομέα των πολύ μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όλoi οι οργανισμοί-εταίροι στο έργο συνεργάστηκαν για να
αναπτύξουν αυτές τις ενότητες από την αρχή βασισμένοι σε
ερευνητικά
ευρήματα,
αποτελέσματα
βιβλιογραφικών
ανασκοπήσεων και στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. Όλες οι
ενότητες είναι τώρα διαθέσιμες για πρόσβαση από το διαδίκτυο
στις 5 γλώσσες των εταίρων μέσω της πλατφόρμας SYNERGY
Exchange...– www.synergyexchange.eu.

Μελέτες Περιπτώσεων Χωρών Εταίρων
Έχουμε επιλέξει μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων στηριζόμενοι
στις εμπειρίες και τα κίνητρα των ιδιοκτητών πολύ μικρών
πιχειρήσεων και των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης που
ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα SYNERGY, ως μέσο που απεικονίζει
τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτής της καινοτόμου
νέας προσέγγισης για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους του προγράμματος.
«Η αξιοποίηση νέων επαναστατικών τεχνολογιών, όπως τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης,επιτρέπει και ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων, τους μέντορες, τους εκπαιδευτές, και τους φορείς
στήριξης των επιχειρήσεων να αλληλεπιδρούν και προωθεί ένα
καινοτόμο
περιβάλλον
μάθησης
που
είναι
ευέλικτο
και
ευπροσάρμοστο. Το Synergy είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα
φέρει άτομα με παρόμοιες ανάγκες μαζί, και θα ενθαρρύνει την
παραγωγική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της μάθησης.»
Απόσπασμα από μικρο-επιχειρηματία, Κύπρος.
«Έχοντας τεκμηρίωση σχετικά με το γιατί οι μικρο- μαθησιακοί πόροι
έχουν αποτελέσμα, καθώς και η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
εκπαιδευτών στην Ιρλανδία, με έχουν βοηθήσει να τροποποιήσω την
προσέγγισή μου με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και
τη διάρκεια των σεμιναρίων μου.»

Απόσπασμα από εκπαιδευτή επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, Ελλάδα.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: www.projectsynergy.eu

Πόροι Μικρομάθησης
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Μάθησης σε μικρά τμήματα
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Το SYNERGY πέτυχε να δημιουργήσει ευκαιρίες μάθησης και
ανταλλαγών που υποστηρίζονται σε χρόνο και μορφή κατάλληλη
για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με περιορισμένο χρόνο. Σε
συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε όλη την
Ευρώπη, το SYNERGY ανέπτυξε μια σειρά εκπαιδευτικών
μαθημάτων μικρομάθησης, με ελεύθερους πόρους πληροφοριών
και εργαλείων και διαδικτυακά σεμινάρια που καλύπτουν τις
πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των πολύ μικρών και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τα διαδικτυακά μαθήματα (πόροι μικρομάθησης) που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SYNERGY είναι
παραδείγματα αποτελεσματικής μικρομάθησης που στοχεύει στην
υποστήριξη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων και επαγγελματιών της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την
απόκτηση γνώσεων σε σημαντικά, επίκαιρα θέματα με μαθήματα
σύντομης διάρκειας.
Οι πόροι εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχουν σκοπό να
αντικαταστήσουν την πιο επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση. Αντίθετα, συχνά καλύπτουν σημαντικά θέματα που
σχετίζονται με εξειδικευμένη γνώση.

