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 Sausis 2019  

Pristatome ketvirtą 
naujienlaikraštį  
“Mikroįmonių 

mokymosi 
partnerystės 
projektas”! 

Virginijoje, Airijoje, 2018 m. gruodžio 9-
14 d. vyko tarptautiniai mokymai. 

Tarptautiniai mokymai 

2018 m. gruodžio mėn. įvyko 

Tarptautiniai mokymai. Mokymai buvo 

rengiami Virginijos mieste, Airijoje, 

gruodžio mėn. 9-14 d. ir  buvo skirti 

profesinio mokymo specialistams iš 

Me2Me projekte dalyvaujančių šalių. 

Šioje 5-ių dienų mokymų sesijoje iš viso 

dalyvavo aštuoniolika profesinio mokymo 

specialistų. Mokymuose buvo sutelktas 

dėmesys į garso ir skaitmeninės 

medžiagos kūrimo įgūdžius tam, kad 

profesinio mokymo specialistai galėtų 

parengti nedideliam mokymosi formatui 

skirtus išteklius. Mokymų savaitės 

pradžioje vyko diskusijos suaugusiųjų 

švietimo ir jam keliamų reikalavimų tema. 

Dalyviai analizavo, kaip nedideliam 

mokymosi formatui skirti ištekliai galėtų 

patenkinti verslo srities švietimo 

poreikius. Įgiję pagrindines teorines 

žinias mini- ir mikroįmonių  mokymų 

tema, mokytojai dalyvavo praktiniuose 

seminaruose. Besimokantiesiems buvo 

pateikti patarimai, kaip sukurti įdomų 

nedidelio mokymosi formato scenarijų ir 

pateikimą. Jie buvo supažindinti su garso 

ir vaizdo priemonių parengimo įrankiais, 

naudojant skaitmeninius išteklius. Airijoje 

vykusių mokymų tikslas buvo 

pademonstruoti  Me2Me e-mokymų 

platformą ir jos pritaikymą rengiant 

mokymo išteklius profesinio mokymo 

srityje. Besimokantieji užsiregistravo 

Me2Me platformoje, kurioje yra įdiegti 

nemokami skaitmeninių išteklių gamybos 

įrankiai, suteikiantys galimybę kurti 

įvairias garso ir vaizdo priemones. 

Profesinio mokymo specialistai turėjo 

galimybę pritaikyti praktikoje jų naujai 

įgytas žinias ir įgūdžius, ir tokiu būdu 

sukurti individualius nedidelio mokymosi 

formato išteklius, kurie buvo paskelbti   

Me2Me interneto svetainėje. 

Čia jūs sužinosite daugiau apie: 

✓ Tarptautinius mokymus 

Virginijos mieste, Airijoje 

✓ Ketvirtą partnerių susitikimą 

Budapešte, Vengrijoje  

✓ Mūsų paskutinių darbų 

rezultatus 

Kas jau yra padaryta? 

Verslui reikia lankstaus, kompleksiško 

ir į atskirus dalykus orientuoto 

mokymo. “Me2Me Partnerystės” 

rengėjai glaudžiai dirbo su jų projekto 

dalyvių forumais siekiant sukurti vietai 

būdingus, nedideliam mokymosi 

formatui skirtus išteklius, atitinkančius 

vietos įmonių savininkų ir verslininkų 

poreikius.   

Profesinis mokymas turėtų labiau 

atitikti verslo pasaulio poreikius. 

Me2Me padeda profesinio mokymo 

specialistams įgyti naujų, norimų 

kompetencijų rengiant mokymo 

modulių komplektus, orientuotus į 

pedagoginius aspektus. Nedideliam 

mokymosi formatui skirtų išteklių 

rengimo įgūdžiai padės profesinio 

rengimo mokytojams patraukliau 

pateikti žinias. 

Verslininkai ir įmonių savininkai labiau 

įsitrauks į jų mokymo procesą tiesiogiai 

keičiantis žiniomis ir įgūdžiais. Me2Me 

projekto partneriai padeda jiems 

mokytis vieniems iš kitų  užtikrinant 

reikiamą pedagoginį pagrindą.  
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Kaip prisijungti prie mūsų? 
 

Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie projektą, 

apsilankykite mūsų interneto 
svetainėje arba Facebook 

puslapyje adresu: 
 
 https://me2meproject.eu/ 
 
 

https://www.facebook.com/

ME2MEProject/ 

Sausis 2019   

Nedideliam mokymosi formatui skirti 
ištekliai  

Partneriai pastarosiomis savaitėmis sukūrė pilną 

komplektą nedideliam mokymosi formatui skirtų 

išteklių. Išteklių turinys buvo kuriamas plačiai 

konsultuojantis su partneriais ir dalyviais. Tai 

leido sukurti konkrečiai vietai būdingus išteklius, 

kurie leistų pašalinti vietos tikslinių grupių 

nurodytus įgūdžių ir žinių trūkumus. Parengtas 

mokymo išteklių komplektas – tai puikus įrankis, 

atitinkantis įmonių savininkų ir verslininkų 

poreikius, užtikrinantis mokymų lankstumą. Be 

to, sukurti ištekliai teigiamai įtakoja vietos verslo 

pasaulio ir  profesinio mokymo paslaugų teikėjų 

santykius, rodant gerą ateities 

bendradarbiavimo pavyzdį. Skaitmeniniai 

ištekliai yra orientuoti į žinias ir IT įgūdžius, 

verslumą, tinklų kūrimą, rinkodarą ir 

pardavimus, finansus, ryšius ir t.t. Ištekliai bus 

išversti į partnerių kalbas ir pateikiami e-

mokymų platformoje.  

Me2Me E-mokymų portalas 

Siekiant užtikrinti lanksčią ir patogią prieigą prie 

visų Me2Me projekto kontekste parengtų 

mokymo išteklių, projekto partneriai sukūrė 

nemokamą ir lengvai naudojamą e-mokymų 

portalą. Prieiga prie portalo galima per projekto 

interneto svetainę ir, užsiregistravus, yra atvira 

visiems besidomintiems. Platforma – tai erdvė, 

kurioje susijungia verslo ir profesinio mokymo 

sritys, suteikiant galimybę tiesiogiai keistis 

konkrečiomis žiniomis. Mokymo portalo 

naudotojams siūloma neribota prieiga prie 

įrankių, kurie yra sukurti siekiant palengvinti 

nedideliam mokymosi formatui skirtų išteklių 

kūrimą. Parengti skaitmeniniai ištekliai gali 

tarnauti kaip puikus mokymo įrankis tiek 

profesinio mokymo, tiek verslininkų mokymosi 

bendradarbiaujant srityje. Be to, Me2Me gali 

pasitarnauti kaip puikus e-mokymo kursų 

katalogas, iš kurio įmonių savininkai gali 

pasisemti konkrečių, jų poreikius atitinkančių 

žinių.    

2019 m. sausio 10-11 d. Budapešte, Vengrijoje, buvo surengtas ketvirtasis 
partnerių susitikimas. Partneriai aptarė projekto eigą ir artimiausius veiklos 

planus.  

Kas numatoma toliau? 

Partneriai ketina parengti politikos 

dokumentą, kuriame bus  numatytas 

mikro įmonių perėjimas iš vartotojų į 

profesinio mokymo paslaugų teikėjus. 

Dokumentas bus siejamas su nedidelio 

mokymosi formato išteklių naudojimu 

siekiant pagerinti profesinio mokymo 

pritaikymą verslo poreikiams. Jis bus 

išverstas į partnerystės projekte 

dalyvaujančių šalių kalbas ir išleistas 

skaitmeniniu ir spausdintu formatu. 

Ketvirtasis partnerių susitikimas Budapešte 

Ketvirtasis partnerių susitikimas įvyko 2019 m. sausio 10-11 d. Budapešte, 

Vengrijoje. Susitikime daugiausia buvo diskutuojama apie pastarųjų metų veikla. 

Partneriai apžvelgė įvykdytus uždavinius ir nubrėžė ateities veiklos prioritetus. 

Daug dėmesio buvo skiriama likusių užduočių plėtros aptarimui, parengtų 

išteklių ir medžiagos publikavimui projekto interneto svetainėje ir mokymosi 

portale, taip pat projekto reklamavimui socialinėje žiniasklaidoje. Be to, 

partneriai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, valdymo ir finansinius 

klausimus.  


