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Leonardo da Vinci nimelise mobiilsusprojekti VITTI eesmärk on ellu viia
rahvusvahelise äri kutsehariduse programmi Bulgaarias, Horvaatias, Kreekas,
Rumeenias, et võimaldada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel
rahvusvahelises mastaabis kasvada. Programm on ITM Worldwide kontseptsiooni
osa. Selle eesmärgi täitmiseks vahendab Rootsis, Eestis ja Sloveenias asuv
ärikoolitajate organisatsioon oskusteavet ja kogemusi.
Ljubljana, Slovenia, 21. – 22. november 2013
VITTI partnerid Horvaatiast, Eestist, Kreekast, Sloveeniast ja Rootsist kohtusid
Ljubljanas, et võtta osa ITM Sloveenia 2013. aasta Diplomitseremooniast. VITTI
partnerid korraldasid omavahel ka partnerkohtumisi ning arutasid VITTI-ga seotud
teemasid.

Sloveenia sai juurde 15 ekspordispetsialisti
VITTI rahvusvahelise programmi viimases etapis korraldas Sloveenia 6. partnerite
kohtumise ITM Solveenia Diplomitseremoonia raames. Õhtusele galale järgnenud
päeval esitleti Ekspordiplaani, mille viisid läbi ITM Sloveenia 2013 osalejad. Osalejate
ülesanne oli lõputööna esitleda VITTI partneritele ITM töötoas enda koostatud
ekspordiplaan. Sloveenia lisas 15 uut rahvusvahelise äri spetsialisti ITM Alumni
nimekirja ning ka 15 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtet nende ettevõtete
nimekirja, kes on valmis sisinema uutele välisturgudele.

Selle aasta ürituse motoks oli IMT-i rahvusvahelise programmi sobivus kõikide
väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks olenemata riigist, kus programm läbi
viiakse.

Paneelarutelule olid osalema kutsutud Alumni programmi liikmed Eestist, Sloveeniast
ja Rootsist. Nad jagasid osalejatega oma ITM programmis osalemise kogemusi ning
kinnitasid, et programmil on olnud väga positiivne mõju ettevõtete tegevusele ja nende
tööalasele karjäärile. VITTI partnerid said paneelarutelu käigus vahetut informatisooni
selle kohta, et ITM rahvusvaheline programm on kõrge kvaliteediga ning programmist
on suur kasu ettevõtetele ja programmis osalejatele. Kindlasti on partneritel
paneelarutelu käigus saadud informatsiooni põhjal kergem langetada otsus selle
kohta, kas viia ITM rahvusvaheline programm läbi ka oma koduriigis.

VITTI partnerite kohtumise kava.
VITTI partnerite kohtumise kavas oli mitmeid arutelupunkte nagu näiteks infovahetus
partnerite vahel VITTI tegevuste tutvustamise (uudiskirjad ning kohalikud kohtumised)
osas; ITM Alumni-s ja UTM Sloveenia 2013 programmis osalejate ettekanded; arutelu
nende võimaluste osas kuidas saaks ITM rahvusvahelist programmi läbi viia igas
prtnerriigis ning VITTI programmi jätkamine.

