Η προσέγγιση SYNERGY
Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας μάθησης
μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων
ήταν μια πραγματική πρόκληση που
εξακολουθεί να απαιτεί συντονισμένες
παρεμβάσεις σε επίπεδο πρακτικής και
πολιτικής.
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Σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη και
μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά η
ανάγκη για κατάλληλη και συνεχή
αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων
και των παρόχων ΕΕΚ είναι κρίσιμη.
της κοινοπραξίας με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας και της συνάφειας της
παρεχόμενης κατάρτισης σε αυτήν την
ομάδα-στόχο έχουν αναπτύξει μετά από
έρευνα, ένα εύρος μίνι μαθησιακών πόρων
που χρησιμοποιούν οπτικοακουστικό υλικό
για την κατάρτιση για την αντιμετώπιση
διαπισ τωμένων κενών στο υφιστάμενο
μαθησιακό περιεχόμενο.
Για την εφαρμογή της καινοτόμου
προσέγγισης στην αντιμετώπιση του
ζητήματος της ανεπαρκούς παροχής ΕΕΚ
για την ευρωπαϊκή κοινότητα των ΜΜΕ, η
κοινοπραξία του έργου διεξήγαγε έρευνα,
σχεδίασε κατευθυντήριες γραμμές για την
παραγωγή μίνι-μαθησιακών πόρων, και
ανέπτυξε το Synergyexchange.eu
φέρνοντας κοντά ΜΜΕ και εκπαιδευτές
ΕΕΚ.
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Η προσέγγιση SYNERGY
Μίνι μάθηση για τους
ιδιοκτήτες ΜΜΕ
Τα ερευνητικά μας ευρήματα και τα ευρήματα
ελέγχου, τα οποία είναι διαθέσιμα στο
ακέραιο www.projectsynergy.eu, δείχνουν
σαφώς ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και οι
εργαζόμενοι τους έχουν ένα περιορισμένο
χρόνο για να αφιερώσουν στην εκπαίδευση.
Ως εκ τούτου, η κατάρτιση πρέπει να
ανταποκριθεί στις μαθησιακές τους ανάγκες
κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Για
να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, η
ομάδα του έργου αποφάσισε να βασιστεί στη
λεγόμενη μορφή διαχειρίσιμων κομματιών
(bite-sized format) για τους μαθησιακούς
πόρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τη
στενή θεματική εστίαση και τη σύντομη,
περιεκτική φύση τους.
Ως εκ τούτου, οι εταίροι δημιούργησαν
μια δομή η οποία βασίζεται σε μια
κονστρουκτιβιστική κατανόηση της μάθησης
αντλώντας ταυτόχρονα από τις θεωρίες
μάθησης ενηλίκων και των προτιμήσεών
τους.

Η προσέγγιση SYNERGY
Κατάρτιση Εκπαιδευτών

Η προσέγγιση SYNERGY
Μικρο-κοινωνικά δίκτυα

Τα μικρά κοινωνικά δίκτυα είναι οργανωτικές
δομές που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες ΕΕΚ
να συγκεντρώνονται σε ομάδες στο
διαδίκτυο, ανάλογα με τον βιομηχανικό
κλάδο, το θέμα της κατάρτισης που θα
υλοποιηθεί ή τη γεωγραφική θέση της
ομάδας, κλπ. Ένα πλεονέκτημα αυτών των
δικτύων είναι ότι οι ομότιμοι μπορούν να
διατυπώσουν ελεύθερα τις μαθησιακές τους
ανάγκες, έτσι ώστε ένα άλλο μέλος ομότιμων
μπορεί να παρέχει τους αντίστοιχους πόρους
και να παρέχει μαθησιακή υποστήριξη.

Για να υποστηρίξει το νέο ρόλο των
εκπαιδευτών
στην
ηλεκτρονική
διδασκαλία,
η
κοινοπραξία
του
SYNERGY ανέπτυξε και παρέδωσε ένα
ειδικά
σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενδο-υπηρεσιακά για το
εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΕΚ.
Έτσι, τους βοηθά να καταλάβουν
καλύτερα τον κόσμο των επιχειρήσεων
από την οπτική των πολύ μικρών
επιχειρήσεων και τους υποστηρίζει να
εργαστούν σε αυτά τα νέα διαδικτυακά
περιβάλλοντα μάθησης χωρίς απώλεια
της αυτοεκτίμησης ή ιδιότητας.

Η πλατφόρμα SYNERGY Exchange έχει
σχεδιαστεί ως ένα διαδικτυακό μαθησιακό
περιβάλλον ομότιμων, το οποίο έχει ως
στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή
πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων, είτε
μέσα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, μεταξύ
επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και
επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

