Projekto “ ME-verslas: nauja profesinio mokymo
programa mikro įmonėms” naujienlaiškis
Startavo projektas “ME – verslas: nauja
profesinio mokymo programa mikro įmonėms”
Pristatome naują viešosios įstaigos Panevėžio
darbo
rinkos
mokymo
centras
projektą.
Bendradarbiaujant su
ES šalių partneriais iš
Ispanijos, Italijos ir Čekijos rengiame naują eprekybos specialisto profesinio mokymo programą.
Projektas skirtas paskatinti mikro įmonių įsitraukimą
į ES prekybos sistemą bei užtikrinti jų rinkos
tendencijas atitinkančias kompetencijas e-prekybos
srityje.
Siekiant nuosekliai parengti e – prekybos
specialisto nuotolinio mokymosi modelį, šiuo metu kartu su projekto partneriais yra atliekamas tyrimas,
skirtas ištirti mikro įmonių poreikius, e-verslo aplinką Europos Sąjungoje ir partnerėse šalyse. Remiantis
šio tyrimo rezultatais bus parengta mokymosi programa, integruota į atvirą e-mokymosi platformą,
atveriančią plačias jos taikymo galimybes. Projektu siekiama paskatinti smulkaus verslo gyvybingumą ir
plėtrą bei specialistų, kompetentingų vykdyti e-prekybą, skaičiaus augimą Europos sąjungos šalyse.
Kam skirta “ME-verslas programa”?
Projektas įtrauks ieškančius darbo galimybių profesinio lavinimo mokyklų mokinius ir absolventus
nuo 20 iki 35 metų, turinčius sektorinių įgūdžių ir patirties marketingo veikloje. Mikro įmonių
specialistai, norintys tobulinti savo žinias ir įgūdžius ir e-prekybos srityje taip pat bus kviečiami
prisijungti prie šios atviros mokymo programos internete.
Susipažinkite su “ME-verslas” projekto komanda
Projekto partneriai, rengdami e-prekybos specialisto programą, apjungia 4 organizacijas iš skirtingų
Europos Sąjungos šalių, pasižyminčių savitais geografiniais, kultūriniais ir socialiniais ypatumais.
Tikimasi, kad bendradarbiaujant organizacijoms iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos ir Čekijos bus sukurta emokymosi programa, aktuali visoms ES šalių mikro įmonėms,
norinčioms tobulėti e – prekybos srityje.
Projekte dalyvaujančios institucijos:
● Viešoji įstaiga Panevežio darbo rinkos mokymo
centras (Lietuva)
● Kasereso Prekybos pramonės ir amatų rūmai (Ispanija)
● Bluebook s.r.l. (Italija)
● ProEduca z.s. (Čekija)

“Aiškus pareigų pasiskirstymas ir tarpkultūrinis partnerių tarpusavio supratimas lemia projekto sėkmę“ ”,
konstatuoja projekto vadovė Vaida Sinkevičienė (Panevėžio DRMC). Pirmasis projekto partnerių
susitikimas, davęs pradžią projekto veikloms, įvyko 2016 m. spalio 27 – 28 dienomis Panevežyje. Jo
metu buvo aptartos ir suplanuotos projekto veiklos, reikalingos sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Kur galite rasti daugiau informacijos apie „ME-verslas“ projektą?
Sekite projekto “ME-verslas” naujienas interneto puslapyje: http://www.me-commercer.eu

Socialiniuose tinkluose:

https://www.facebook.com/MEcommercer
https://www.linkedin.com/groups/13502642
Susisiekite su mumis:
http://www.paneveziodrmc.lt/
http://www.camaracaceres.es/
http://www.bluebook.it/
http://www.proeduca.cz/

