
IO2 - In-service Training
 

Deze matrix van leerresultaten zal vergezeld gaan
van een reeks ontwikkelings- en inhoudsrichtlijnen
voor elke module van het bijscholingscurriculum

 
IO3 - MOOC

 
Een MOOC-prototype wordt momenteel

ontwikkeld en een concept zal tijdens de C1-
activiteit in februari aan de partners worden

gepresenteerd. 
 

Volgende stappen

"The European Commission's support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any

use which may be made of the information contained therein.”

Het Consortium heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de
interactieve leermiddelentoolkit en de bijscholing voor VET-
docenten.

De partners kwamen online bijeen om de ontwikkeling van
het project en de vervolgstappen te bespreken. De
partnerbijeenkomst vond online plaats op 14 december 2021.

De partners bespraken de voortgang van de ontwikkeling van
de interactieve infographics en kwamen overeen hoe verder
te gaan met de vertaling van de inforgraphics-bronnen.

Vanwege de huidige Covid-19-situatie zijn partners
overeengekomen om de C1-trainingsactiviteit in februari
2022 in een hybride formaat te houden, aangezien de meeste
partners kunnen reizen. Eventuele wijzigingen - volgens de
evolutie van de pandemie - zullen begin 2022 worden
doorgevoerd.

Waar zijn we?

Volg ons

"Creativiteit
is nieuwe dingen bedenken.

Innovatie
is nieuwe dingen doen"

 
Theodore Levitt (1925 – 2006)

 

Project Number:
2020-1-FR01-KA202-079858 

8 PER CENT is een Erasmus+-project dat tot doel heeft de groei van innovatieve
ondernemers in Europa te ondersteunen. Om dit te bereiken, zal het project de volgende
intellectuele output ontwikkelen:

IO1 – Compendium van interactieve infographics die training geven over
ondernemerschap op het gebied van innovatie
IO2 – Nascholing voor docenten in het beroepsonderwijs en -opleiding
IO3 – 8 PER CENT MOOC

Nieuwsbrief nr. 2

IO1 - Interactieve Infografieken
 

De Toolkit zal 10 interactieve infographics bevatten, die
elk betrekking hebben op het gebied van de

belangrijkste competenties:
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https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://8percent.eu/

