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Cea de-a treia
reuniune de proiect a
avut loc in Liverpool
In data de 24 și 25
noiembrie 2016

decembrie 2016

În timpul întâlnirii, partenerii
a explorat împreună cursul Mooc
care a fost creat pe platforma
Blackboard și au propus modificări
și îmbunătățiri înainte de pilotarea
lui.
Ei au discutat despre metodologia
de pilotare a Mooc, pregătirea
facilitatorilor Mooc și modul în care
să se angajeze participanții la
activitățile de învățare și de
evaluare a proiectului.
Partenerii au decis ca cursul să
înceapă la 24 aprilie anul 2017

O8- Crearea
structurii cursului

Week 1:
ORIENTATION



Recrutarea
participantilor

Nr. 3

Week 2:
CREATE YOUR
BUSINESS PLAN

Week 3: GETTING
STARTED!

Week 4: IN THE
MARKET

Week 5: SYNTHESIS

Week 6:
ASSESSMENT

Curs
ul va începe la 24 aprilie și va avea o durata de șase săptămâni. Scopul
nostru este sa se inscrie Mooc 600 de persoane , dintre care cel puțin 150
de participanți să termine cursul.
- În fiecare țară , partenerii vor recruta minim 30 de participanți din
grupurile țintă.
- Alți participanți se vor alătura, de asemenea la curs prin web
- Ei vor fi membrii al grupurilor lingvistice și grupurilor generice
- Facilitatorii atribuiti fiecărui grup vor ajuta învățarea participanților Mooc.
- 10 facilitatori vor fi instruiți în fiecare țară.
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Obierctivul cursului este acela de a
identifica o idee de afaceri pentru a
construi abilitățile de a le pune în
practică

Conținutul cursului

De la început, participanții vor fi
implicați în timpul activităților de
învățare în dezvoltarea unei idei de
afaceri și pas cu pas, elemente pentru
planul lor de afaceri viitoare vor fi
clădite;
În a cincea săptămână, fiecare
participant va dezvolta și produce un
scurt video / animație prezentand
principalele elemente ale călătoriei sale
Mooc.

Participanții vor produce, de asemenea
un plan de o pagină care detaliază
transferul de noi cunoștințe și abilități la
locul lor de muncă;
În timpul atelierelor de lucru față în față,
participanții Mooc vor prezenta
proiectele lor de afaceri, ideea lor de
afaceri și planul în fața colegilor și a
reprezentanților din lumea afacerilor ,
care le vor da un feedback.

Cursul va fi găzduit de CourseSites by Blackboard.
https://www.coursesites.com/s/_EIBI
Cum participi la
MOOC?

Este gratuit, cu participare nelimitată și accesul liber prin intermediul web.
Orcine poate merge la pagina de start. Dați clic pe butonul Solicitare de înscriere,
introduceți o adresă de e-mail validă și numele și prenumele în câmpurile
corespunzătoare și trimiteți cererea.
Următoarea
reuniune de proiect

Urmatoarea întâlnire va fi in Ourem , Portugalia în data de 7 și 8 iunie 2017

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.
contained therein.
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