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Mob4app
VERSTERKEN VAN VET PROFESSIONALS OM
GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT IN
LEERLING PLAATSEN TE BEVORDEREN

Het MOB4APP-project heeft tot doel
de professionele ontwikkeling van
professionals in beroepsonderwijs en opleiding te verbeteren om de
kwaliteit van het feitelijke aanbod van
op werk gebaseerd leren te
verbeteren, gericht op lange termijn
van leerlingervaringen in het
buitenland
In heel Europa is er een aanzienlijke discrepantie
tussen de voordelen een lange termijn van
mobiliteit in verschillende landen bij het
leerlingwezen
en
de
kwaliteit
van
de
professionele competenties die nodig zijn om
deze praktijk effectief te volbrengen.
Om in deze behoefte te voorzien, zal MOB4APP
de
rol
van
beroepsbeoefenaren
in
beroepsonderwijs en -opleiding versterken als
schakel tussen leerlingen en bedrijven (met name
het mkb), om langdurige mobiliteitservaringen in
Europa te implementeren.

RESULTATEN VAN HET PROJECT:
IO1 - Training Programma voor VET Professionals
Een trainingsprogramma van 32 uur om de vaardigheid
van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en opleiding te bevorderen bij het implementeren, beheren
en ondersteunen van langetermijnmobiliteit voor
leerlingen.
IO2 - Toolkit voor stagiaires en SMEs
Verstrekking van essentiële informatie, begeleiding en
praktische instrumenten die nuttig zijn om kmo's en
leerlingen te ondersteunen bij het toepassen en beheren
van langetermijnmobiliteit
IO3 - Massale open online cursus
Onlinecursus voor professionals in beroepsonderwijs en opleiding die betrokken zijn bij het beheren en
ondersteunen van leerlingervaringen in het
buitenland.

GEADRESSEERD AAN

Het project richt zich tot beroepsbeoefenaren in
beroepsonderwijs en -opleiding als primaire
doelgroep en leerlingen, stagiaires en kmo's
als eindbegunstigden.
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BETROKKEN LANDEN
Italië / Duitsland / Nederland /
Polen / België / Spanje
https://www.facebook.com/Mob4app

www.mob4app.eu

https://www.linkedin.com/company/mob4app

