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Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Trainingsprogramma voor beroepsonderwijs
en -opleidingen
De eerste Intellectual Output van het Mob4app-project is
in juni 2021 gepubliceerd en staat nu op onze website.
Het opleidingsprogramma” heeft tot doel de verwerving
van theoretische kennis en praktische vaardigheden
voor beroepsonderwijs en -opleiding mogelijk te maken
voor het bevorderen van grensoverschrijdende
langetermijnmobiliteit van leerlingen. Bekijk onze website
om toegang te krijgen tot de versie in alle partnertalen.
TOOLKIT voor leerlingen en SMEs
Als onderdeel van de ontwikkeling van de tweede output
van het project hebben alle partners in de zomer MKBmanagers en VET-trainers geïnterviewd om erachter te
komen welke instrumenten nodig zijn om de mobiliteit
op lange termijn voor het leerlingwezen te bevorderen.
De resultaten zijn verzameld en worden nu gebruikt om
de toolkit te ontwikkelen. Dit instrument zal binnenkort
beschikbaar zijn op de website.
LTTA - Transnational Training Course
Van 27 september tot 1 oktober organiseerde
projectpartner Berlink de eerste online transnationale
training van Mob4app. Tijdens de cursus ontdekten
veertien deelnemers van het project van de partners
(Co.Meta, Pro Work, Cisl Marche, Pedagogische
Universiteit,
BICC,
SCC)
hoe
ze
langdurige
mobiliteitservaringen kunnen promoten, begeleiden en
faciliteren.
Transnational Project Meeting
Op 8 oktober kwamen vertegenwoordigers van alle
partners bijeen voor de tweede online Transnational
Project Meeting. Deze bijeenkomst was van
fundamenteel belang om de stand van zaken van het
project te bespreken, de toekomstige strategieën te
analyseren en meningen te verzamelen over hoe de
volgende activiteiten te structureren.

organisatie van de derde en laatste output van het
Mob4app Project: de MOOC te bespreken. De partners
kregen de kans om voorbeelden te presenteren die de
organisatie en de keuze van de juiste instrumenten
kunnen vergemakkelijken. De realisatie van deze output
zal de focus zijn van de volgende maanden activiteit van
het project. Blijf op de hoogte om de laatste updates te
ontvangen.
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