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Miten jatkuvaa oppimista johdetaan rohkeasti?

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen puhuttivat Jatkuvaa
oppimista yli rajojen -tapahtumassa 10.3. Tapahtumaan kerääntyi joukko
jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita kuulemaan
muun muassa professori Kirsti Lonkan keynote-puheenvuoroa.

Lue lisää
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Etkö ehtinyt Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumaan?
Ei huolta, katso tallenteelta!

Hankkeen päätöstapahtumassa paneuduttiin jatkuvan oppimisen trendeihin ja
tulevaisuuteen. Lisäksi kuultiin näkemyksiä yritysten,
koulutusorganisaatioiden ja kaupunkien mahdollisuuksista edistää
yhteistyössä jatkuvaa oppimista. 

Katso tallenne

Mitä yritykset saavuttivat palveluiden avulla? 

Videolla yritysten oppeja ja kokemuksia hankkeen palveluista kertovat Biila
Solutions Oy:n toimitusjohtaja Aapeli Kallunki, A-Kumppanien Teija Salminen
ja Jari Huttunen, Haugen-Gruppen Oy:n toimitusjohtaja Jutta Karppi sekä
Minna Tuomi Vantista. 

Katso video
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Tutustu uuteen Uudella osaamisella kasvuun -julkaisuun

Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu on hankkeen opeista koottu
lukupaketti kaikille pk-yritysten osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.
Opeista hyötyvät niin pk-yritysten johto, HR ja työntekijät kuin organisaatiot,
jotka ovat kiinnostuneita pk-yritysten osaamisen kehittämisestä ja
vastuullisen kasvun tukemisesta.

Lue lisää

Partneriyritysten ajatuksia ja oppeja hankeyhteistyöstä

Viisi partneriyritystä osallistui pk-yrityksille suunnattujen palveluiden
kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen. Kysyimme kolmelta
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kehitystyöhön ja palveluiden testaamiseen. Kysyimme kolmelta
partneriyrityksen edustajalta palautetta yhteistyöstä. Mitä opittiin, missä
onnistuttiin ja mikä motivoi lähtemään mukaan?

Lue lisää

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat –podcastissa murretaan osaamisen
kehittämisen myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan
näkökulmista. 

Uusimmat julkaisut

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Ohjausta ja tukea jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla

Onko yhteiskehittäminen vain kompromisseja?

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?
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Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen,
teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden
vastuullista kasvua. urbaaniakasvua.fi
 
Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban
InnovativeActions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia
innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.
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