
8% Formação contínua
 

A matriz de competências será acompanhada por
um conjunto de diretrizes de desenvolvimento dos

conteúdos para cada módulo do currículo de
formação contínua.

 
8% MOOC

 
O protótipo do MOOC está a ser desenvolvido e

será apresentado numa versão preliminar durante
a atividade de formação em fevereiro.

Próximos passos

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um
aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores. A

Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações
que possam ser feitas com as informações nela contidas

O consórcio tem estado a trabalhar no desenvolvimento de
um conjunto de recursos de aprendizagem interativa e na
formação contínua para formadores.

Os parceiros reuniram-se online, no dia 14 de dezembro de
2021, para discutir o desenvolvimento do projeto e os seus
próximos passos. 

Os parceiros avaliaram o progresso do desenvolvimento
dos infográficos interativos e discutiram o processo de
tradução dos mesmos.

Tendo em conta a evolução da situação pandémica, os
parceiros concordaram realizar a atividade de formação em
fevereiro de 2022 num formato híbrido, uma vez que a
maioria dos parceiros tem condições para viajar. 

O que foi feito até agora?

Acompanhe o projeto

"Criatividade
é imaginar coisas novas.

Inovação
 é fazer coisas novas."

 
Theodore Levitt (1925–2006)

 

Projeto n.º
2020-1-FR01-KA202-079858 

8% Infográficos interativos para empreendedores
8% Formação contínua de formadores em empreendedorismo e inovação
8% MOOC

8% é um projeto Erasmus+ que visa apoiar o crescimento do empreendedorismo
de inovação na Europa. Para alcançar este objetivo, a parceria está a desenvolver
os seguintes resultados:

Newsletter #2

Infográficos interativos
 

Os recursos formativos compreendem um conjunto de
10 infográficos interativos que abordam as seguintes

áreas de competência:

Pensamento
criativo

Resolução
de problemas

Liderança & 
Gestão de equipas 

Gestão da 
inovação

Gestão 
agile 

 Planeamento
 estratégico

 Gestão  de
risco

 Desenvolvimento de
modelo de negócio

Angariação de 
capital de risco

Rapid 
experimentation

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

