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A segunda reunião
dos parceiros foi em
Tudela, Espanha,
em 23 e 24 maio
2016

Relatório sobre o
trabalho realizado

Trabalho em
andamento
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Durante a reunião, os parceiros
trabalharam juntos para projetar
o Modelo de Formação e o
Curriculum
do
Curso;
a
concepção do plano para o
desenvolvimento do conteúdo e
para
os
recursos
de
aprendizagem.
Foi organizado um workshop de
apresentações e explorações
sobre o MOOC.
Os responsáveis de cada produto (output) relataram o trabalho feito em:
- O1 - Análise das Funções Chave- CCI;
- O2 - Descrição das Funções- OPEI;
- O3 - Relatório dos resultados do inquérito - Lumsa;
- O4 - Modelo de Formação Europeu – MEH;
- O5 – Curriculum – Dedalo.
O Modelo de Formação Europeu vai conter a descrição de:
- Princípios pedagógicos;
- Metas de aprendizagem (resultante do O1 e O2 - lista de competências)
- Resultados de aprendizagem (resultante do O3, relatório da pesquisa)
- Conteúdos de formação (um guia para o O5 - currículo);
- Vias e metodologia de formação: blended learning, on-line learning
(MOOC- O8) e formação presencial (workshops - O11);
- Métodos e ferramentas de formação / aprendizagem (como guia para
O6)
- Metodologia de avaliação (como guia para O7)
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Produto nº. 5
Currículo do Curso
Plano para
desenvolvimento do
conteúdo e recursos
de aprendizagem

Os participantes trabalharam em dois
grupos na lista dos tópicos.
Apresentaram os resultados do seu
trabalho e propuseram alterações na
lista dos tópicos.
Os parceiros estabeleceram que o
currículo terá 3 módulos: Criar o seu
negócio, Introdução e No mercado .

Produto nº. 6
Recursos de formação / aprendizagem /
avaliação
Parceiros irão recolher materiais de
aprendizagem / avaliação ou irão
desenvolver conteúdos próprios e outros
materiais relacionados com os módulos e
temas propostos, tais como texto,
ficheiros, áudio, vídeo, quiz, links, etc.,
para ajudar o desenvolvimento de
atividades de aprendizagem para o
currículo e ferramentas educacionais
para a formação.

A estrutura do Curso
Aberto Online
(MOOC)

Próxima reunião

O curso terá seis semanas de duração.
Semana 1: Orientação: familiarização com o MOOC
Semana 2: Criar o seu negócio
Semana 3: Introdução
Semana 4: No mercado
Semana 5: Síntese
Semana 6: Avaliação: avaliação sumativa
O curso será realizado na plataforma Blackboard
https://coursesites.blackboard.com
A próxima reunião será em Liverpool, Reino Unido, nos dias 24 e 25 de novembro
de 2016

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