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Bun venit
Valorificarea activelor de învățare în IMM-uri
Începând cu luna august 2014, echipa de proiect SYNERGY a
inceput dezvoltarea, furnizarea și diseminarea proiectului și a
rezultatelor sale inovatoare; cu scopul de a elimina decalajul dintre
oferta
curenta
de
formare
profesionala
VET
pentru
microîntreprinderi, și nevoia tot mai mare de formare specializată
în rândul IMM-urilor din Europa. În consultare cu oamenii de
afaceri din microintreprinderi si firme mici din Europa, echipa de
proiect urmează;
• să dezvolte o serie de cursuri de mini-cursuri de formare,
• oferă libertatea de a folosi resursele de informare si orice
alte informatii,
• facilitarea networking on-line și de mentorat
• abordarea nevoilor reale de formare a micro-întreprinderilor
și sectorului de IMM-urilor.
Toate organizațiile partenere în implementare au colaborat pentru
a dezvolta aceste module, bazându-se pe rezultatele cercetării,
rezultatele analizelor din literatura de specialitate și din
identificarea celor mai bune practici. Toate modulele sunt acum
disponibile pentru a se accesa electronic în cele 5 limbi ale
partenerilor din proiect, prin intermediul platformei SYNERGY
Exchange. - www.synergyexchange.eu.

Studii de caz din țările partenere
Am selectat o serie de studii de caz bazate pe experiențele și
motivațiile proprietarilor de micro-întreprinderi și profesioniștilor VET
implicați în proiectul SYNERGY; ca un mijloc de a ilustra impactul și
potențialul de dezvoltare a acestei noi abordări de furnizarea a VET
(educației vocaționale) pentru întreprinderile din țările partenere
participante.
“Noile tehnologii și metode de socializare online au permis și
încurajat antreprenorii, mentorii, trainerii și agențiile de
sprijin ale întreprinderilor să interacționeze și să promoveze
un mediu de învățare inovativ, care este agil și adaptabil.
Synergy este un proiect important care unește persoanele
care au nevoi similare, dar, în același timp, încurajează
interacțiunea în procesul învățării“.
Citat al unui antreprenor de IMM, Cipru
“Căutând dovezi referitoare la întrebarea de ce sunt
importante mini-programele de formare, dar și participarea
mea la formarea VET în Irlanda, m-au ajutat să modific
abordarea mea legată de crearea de materiale de formare,
precum și durata seminariilor mele”.
Citatul unui totore VET, Grecia.

Informații pot fi găsite pe: www.projectsynergy.eu
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Învățarea în segmente mici
SYNERGY este util în crearea oportunităților și schimburilor de
învățare, ce vor fi create și susținute într-un format care este
potrivit și adecvat pentru antreprenori. În consultarea cu mici
antreprenori din toată Europa, SYNERGY dezvoltă o serie de
miniprograme de formare, oferind libertatea de a utiliza resursele
informaționale, seturile de instrumente și cursurile online, care
abordează cerințele reale de formare ale micro-întreprinderilor și
IMM-urilor.
Microprogramele de formare au o natură practică și relevantă fiind
sensibile la la provocările și problemele curente cu care se
confruntă cursanții, proprietarii de afaceri și specialiștii în fromare.
Scopul microprogramelor de formare nu este să înlocuiască
formarea vocațională cu un grad mai înalt de formalitate, ci
deseori abordează subiecte orientate pe teme specifice.
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