NAUJA MIKRO ĮMONIŲ

SPECIALISTO PROFESINIO MOKYMO

PROGRAMA
PROJEKTAS
Vykdomas projektas – kuriama e-prekybos specialisto mokymo programa, pritaikyta mikroįmonių poreikiams.
Sparčiai augant verslo socialinei ir technologinei pažangai, tobulėjantiems gamybos ir pardavimo techniniams
procesams reikia tinkamos kvalifikacijos e-prekybos specialistų. Šią mokymo programą kuria keturios skirtingų
šalių - Italijos, Lietuvos, Čekijos ir Ispanijos organizacijos, siekdamos užtikrinti šį bendrą Europos poreikį.
Rengiamoje 6 modulių mokymo programoje rasite aktualios e-prekybos vystymą apibūdinančios
informacijos, video įrašus apie mikroįmonių patirtį e-prekybos srityje. Kiekviename modulyje galėsite
įsivertinti savo daromą pažangą ir įgytas žinias.
Apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje, kurioje galėsite plačiau susipažinti su mūsų kuriama programa
net 5 kalbomis: http://me-commercer.eu.

TARPTAUTINIS
PARENGTA

E-PREKYBOS

PAŽANGOS

ATASKAITA!
Projekto partneriai, 2017 m. birželio 15 – 16 dieną vykusio
susitikimo metu Turine (Italija), patvirtino atliktą E-prekybos
pažangos ataskaitą.

Su ja galite susipažinti mūsų internetinėje svetainėje:
http://me-commercer.eu/the-report/
Pirmoji projekto dalis - tyrimas buvo skirtas mikroįmonių eprekybos sektoriaus Europoje analizei. Jis atspindi šiandieninę
rinkos būklę visose projekto partnerių šalyse. Atlikta pasaulinių,
Europos ir kiekvienos šalių e-prekybos sektoriaus analizė leidžia
kuriamoje mokymo programoje prisitaikyti prie bendrų Europos,
o ne tik konkrečios šalies poreikių. Kiekvienoje šiame projekte
dalyvaujančioje šalyje partnerėje buvo tiriamos e-prekybos
sektoriaus tendencijos ir e-prekybos mokymo programų pasiūla.
Su projekto rezultatais, aktualiais ne tik verslo sektoriui, buvo
supažindintos ir profesinio mokymo institucijos bei kitos
suinteresuotos šalys.

BENDRADARBIAVIMAS
Projekto partnerių susitikimas Turine,

Italijoje.

Siekiant užtikrinti aktualius mikroįmonių
poreikius, buvo atliktas šio sektoriaus
tyrimas. Gauti duomenys atskleidė šių
įmonių interesus ir poreikius bei leido
sutelkti dėmesį į juos kuriant mokymo
programą.
http://me-commercer.eu/the-survey/

ANTRASIS PROJEKTO ETAPAS PRASIDEDA!

2017 m. spalio 4 ir 5 d. trečiojo komandos
susitikimo metu Kaserese (Ispanija)
pradėtas plėtoti antrasis šio projekto
etapas. Remiantis e-prekybos pažangos
ataskaitoje surinktais duomenimis, siekiama
sukurti mokymo platformą, kurioje:
• mokiniai galės naudotis virtualia e-prekybos
specialisto programa bei tobulinti savo profesines
kompetencijas.
• mikroįmonės galės sustiprinti savo pozicijas
pasaulinėje e-prekybos rinkoje.

Šiuo metu intensyviai rengiama mokymo programa, apimanti aktualias e-prekybos vystymo temas –
modulius. Kiekvienoje jų siekiame pateikti įvairiapusę mokymo medžiagą ir priemones, reikalingas įtvirtinti ir
praktiškai naudoti įgytas žinias.
Kiekvienas modulis baigiamas klausimynu, leidžiančiu įsivertinti e-prekybos žinių ir įgūdžių pažangą.
Interaktyvi mokymo programa bus sukurta naudojantis MOOC platforma (Massive Open Online Course).

These are the links where you can get to know us
better and follow our progress

http://me-commercer.eu/

Norėdami plačiau sužinoti apie projektą, sekite mus:
socialiniuose tinkluose:

https://www.facebook.com/MEcommercer

https://www.linkedin.com/groups/13502642/profile

Partnerių puslapiuose
http://www.camaracaceres.es/

http://www.proeduca.cz/

http://www.bluebook.it/

http://www.paneveziodrmc.lt/

