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A terceira reunião
dos parceiros foi em
Liverpool, em 24 e 25
de novembro de
2016

Durante a reunião, os parceiros
exploraram em conjunto o MOOC
que foi criado na plataforma
Blackboard e propuseram mudanças
e melhorias, antes de o testarem.
Debateram a metodologia para
testar o MOOC, preparando os
animador do curso e como envolver
os participantes nas atividades de
aprendizagem e avaliação do
projeto.
Os parceiros decidiram que o curso
começará em 24 de abril de 2017.

O curso terá início em 24 de Abril e será de seis semanas de duração.
O8 - CONFIGURAR O
MOOC
ESTRUTURA DO CURSO

Semana 1:
ORIENTAÇÃO

Semana 2:
CRIAR O SEU
PLANO DE
NEGÓCIOS

Semana 3:
PREPARAÇÃO!

Semana 4: NO
MERCADO

Semana 5: SÍNTESE

Semana 6:
AVALIAÇÃO

Temos como objetivo registar 600 pessoas no MOOC e 150 participantes para o
Recrutar a particip

terminar.
 Os parceiros selecionarão em cada país um mínimo de 30 participantes dos gruposalvo;
 Outros participantes também se irão juntar ao curso via web;
 Serão membros dos grupos da sua língua natal e dos grupos genéricos
 Os facilitadores serão atribuídos a cada grupo para facilitar a aprendizagem dos
participantes do Mooc;
 10 facilitadores serão treinados em cada país.
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O conteúdo do curso

COMO PARTICIPAR NO
NOSSO MOOC?

O foco do curso visa identificar uma
competências necessárias para colocá-

ideia de negócio e desenvolver as
lo em prática

Desde o início, os participantes estarão
envolvidos
nas
atividades
de
aprendizagem e no desenvolvimento
passo a passo de uma ideia de negócio,
criando os elementos necessários para
o seu plano de negócios futuro;

Os participantes também vão produzir
um plano detalhando a transferência dos
seus
novos
conhecimentos
e
competências, para seu local de
trabalho;

Na quinta semana, cada participante irá
desenvolver e produzir um pequeno
vídeo / animação que reúne os
principais destaques da sua jornada no
MOOC.

Durante os Workshops presenciais, os
participantes do Mooc irão apresentar o
seu negócio e os seus projetos em frente
de colegas e representantes de
empresas, que lhes darão feedback.

O curso será alojado em CourseSites pela Blackboard.
https://www.coursesites.com/s/_EIBI

É gratuito, visando a participação ilimitada e acesso livre via web.

Próxima reunião

As pessoas podem ir à página principal do curso, clicando no botão “pedido de
inscrição. Digitam um endereço de email válido e nome completo nos campos
correspondentes e envie o pedido.
Próxima reunião será em Ourém, Portugal nos dias 7 e 08 de junho de 2017

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas as opiniões do autor,
ea Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feita das informações nele contidas.
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