Abordarea SYNERGY
Dezvolatrea unei culturi de învățare în
rândul micro-întreprinderilor a constituit o
adevărată provocare care încă solicită
intervenții concertate la nivel practic și de
politică.
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Într-o piață globală aflată într-o rapidă
dezvoltare și schimbare, nevoia de
interacțiune corespunzătoare și
continuă între mediul de afaceri și furnizorii
de învățământ vocațional, este critică.
Partenerii din cadrul consorțiului
țintesc să îmbunătățească calitatea și
relevanța furnizării de formare către acest
grup țintă prin producerea bazată pe
informații obținute din Cercetare, unui set
de mini-resurse de învățare care folosesc
metode audio-vizuale de training pentru a
umple golurile existente în conținutul
programelor de formare furnizate în
prezent.
Pentru a implementa abordarea sa asupra
rezolvării problemei furnizării într-o
manieră inadecvată a formării vocaționale
către comunitatea europeană de IMM-uri,
consorțiul proiectului a derulat o cercetare,
a proiectat un ghid pentru producerea de
mini-programe de învățare, și a dezvoltat
platforma de învățare Synergyexchange.eu
punând în contact IMM-urile și formatorii.
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Abordarea SYNERGY
Mini-învățare pentru IMMuri
Cercetarea noastră și chestiunile identificate
de audit, care sunt disponibile în totalitate pe
www.projectsynergy.eu, indică în mod clar că
prorietarii de IMM-uri și angajații lor au un
timp limitat pe care să îl dedice formării.
Astfel, formarea trebuie să corespundă
nevoilor lor de învățare într-o manieră
oportună și eficientă. Pentru a răspunde
acestei nevoi, Echipa de proiect a decis să
se bazeze pe așa numitul bite-sized format
(format de durată scurtă) pentru programele
de învățare, care sunt caracterizate de
concentrarea pe o tematică simplă și natură
scurtă, concisă.
Pentru a asigura un standard comun de
calitate în rândul tuturor miniprogramelor de
învățare realizate, a fost necesară crearea
unei structure didactice solide pe care autorii
de conținut de învățare să se poată baza
atunci când își crează mini-programele de
învățare.

Abordarea SYNERGY
Formare de Formatori

Abordarea SYNERGY
Micro-Rețele Sociale

Micro Rețelele Sociale sunt structure
organizaționale care permit proprietarilor
de firme și furnizorilor de învățământ
vocațional să reunească grupuri online,
în funcție de sectorul industrial din care
fac parte, tema cursului ce urmează să
fie furnizat sau locația geografică a
grupului, etc. Un avantaj al acestor rețele
este acela că le permite membrilor să își
evidențieze nevoile de învățare, astfel
încât alt membru să poată furniza
resurse similare și astfel să acorde
support în învățare.
SYNERGY a identificat provocările cu
care s-au confruntat furnizorii de formare
vocațională în tranziția de la mediile de
învățare tradiționale la aceste medii de
învățare, mai flexibile și deschise.
În sprijinul noului lor rol de e-tutori,
consorțiul SYNERGY a dezvoltat și livrat
un program de formare personalizat
pentru personalul din învățământul
vocațional; ajutându-i să înțeleagă mai
bine lumea afacerilor din perspectiva
micro-întreprinderilor și sprijinindu-i să
lucreze în aceste noi medii de învățare
on-line fără pierderea stimei sau
statutului.

Platforma SYNERGY Exchange a fost
proiectată ca un mediu de învățare de la
persoană la persoană (peer-to-peer),
care țintește să găzduiască schimbul de
informații, experiențe și cunoștințe fie în
organizația de business, între firme și
între firme și furnizorii de formare.

