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A quarta reunião dos
parceiros foi em
Fátima,
Portugal,de07 a 08
junho 2017

Os principais
resultados
do
Projeto EIBI
são:
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Durante a reunião, os parceiros
avaliaram o trabalho já realizado
sobre o MOOC, acompanhamento e
avaliação do MOOC e trabalharam
juntos na elaboração do relatório da
pilotagem do MOOC.
Prepararam também o plano para
osWorkshops de Formação.
Os parceiros discutiram ainda a
metodologia para a organização dos
Seminários Nacionais em cada país e
concordaram com o plano de
divulgação e valorização dos
resultados do projecto.

1. Mapa das competências chave
2. Definição de funções
3. Lista de competências

4. Diagnóstico de necessidades de formação
5. Metodologia de formação do Facilitator
6. O Massive Open Online Course (MOOC)

O principal resultado do projeto é o Massive
Online Open Course (MOOC), um curso online que está aberto a muitos participantes
e que pode ser acedidoatravés da web:
*Descarregue o modelo de formação;
*Descarregue o Currículo;
*Descarregue o kit de formação do
facilitador MOOC;
*Descarregue
as
Atividades
de
Aprendizagem do MOOC;
*Descarregueo Guia de BoasPráticas.

7. Teste do MOOC
8. Guia de Boas Práticas
9. Workshops de formação face a face
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O Currículo do curso contémtrês
módulos:

Todos os recursos educativos criadospelos
parceiros (OER) podem serencontradosno
websitewww.eibiproject.eu

Currículoe Recursos
Educativos

O Website do projeto

www.eibiproject.eu

Mais informaçãosobre o projetona página do Facebook
https://www.facebook.com/eibiproject/s/_EIBI

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