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Het Project
Het MOB4APP-project is gericht op het
verbeteren
van
de
professionele
ontwikkeling
van
professionals
in
beroepsonderwijs en -opleiding om de
kwaliteit van het feitelijke aanbod van
werkgebaseerd leren te verbeteren,
waarbij de nadruk ligt op leerervaringen in
het buitenland. Het doel is leerkrachten en
opleiders in beroepsonderwijs en opleiding specifieke kennis, vaardigheden
en competenties bij te brengen die nodig
zijn om doeltreffende leerervaringen in
het buitenland te bevorderen, te
begeleiden,
te
ondersteunen,
te
vergemakkelijken en te evalueren.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Nationaal Multiplicatorevenement
De eerste nationale multiplicatorevenementen
werden in november en december 2021 in elk
partnerland
georganiseerd.
Tijdens
deze
evenementen kregen de deelnemers de
gelegenheid om de resultaten van de eerste
output
van
het
project
(IO1
opleidingsprogramma) te zien. De deelnemers
hebben kennis opgedaan over de algemene
aspecten van het leerlingwezen in het buitenland
in
de
Mob4App-partnerlanden
en
het
opleidingsprogramma om de bekwaamheid van
beroepsbeoefenaars in beroepsonderwijs en opleiding te bevorderen bij de uitvoering, het
beheer en de ondersteuning van langdurige
mobiliteit voor leerlingen. De volgende stappen
van het project die worden ontwikkeld, werden
ook geïntroduceerd.

IO2 Toolkit voor Stagiaires en SMES
Op basis van de resultaten van de interviews die de
partners in de zomer van 2021 hielden met kmomanagers en professionals in beroepsonderwijs en
-opleiding, ontwikkelden de projectpartners een
toolkit om tegemoet te komen aan de behoeften
van zowel kmo's als leerlingen. Deze toolkit zal
zendende bedrijven, gastbedrijven en deelnemers
essentiële informatie verschaffen over essentiële
middelen en instrumenten voor mobiliteit en,
bovenal, over het beheer van mobiliteitservaringen.
IO3 MOOC
De partners hebben de afgelopen maanden de
storyboards voor de MOOC ontwikkeld en bereiden
zich nu voor op de laatste IO3-taak, namelijk het
daadwerkelijk maken van de MOOC. De 7 modules
van de MOOC waar de partners aan werken, zullen
als volgt worden gestructureerd: Wat zijn de
voordelen: Juridisch kader; Hoe werkt het systeem;
Hoe beheer je in de praktijk; Administratieve en
financiële procedures; Hoe bemiddel je en
communiceer je intern en extern; Hoe promoot je.
Deze storyboards worden momenteel herzien en
zullen de ruggengraat vormen van de MOOC die zal
worden gepubliceerd en beschikbaar zal zijn op het
Thinkfic-platform in het Engels en in alle talen van
de partners.
Digitale Badge
De digitale Mob4App badge is de afgelopen weken
gepubliceerd. De digitale badge is onderverdeeld in
twee categorieën: Mob4App Expert voor degenen
die actief hebben deelgenomen aan de
projectactiviteiten en Mob4App Ambassadeur voor
degenen die hebben deelgenomen aan de
verspreidingsactiviteiten.
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Als u ook heeft deelgenomen aan een van deze
activiteiten en uw badge wilt ontvangen, schrijf
dan naar info@mob4app.eu.

VOLGENDE ACTIVITEITEN
Transnationale Project Vergadering
De
derde
en
laatste
transnationale
projectbijeenkomst, die wordt georganiseerd
door de Cámara de Comercio de España, zal in
juli worden gehouden. Deze laatste bijeenkomst
zal dienen om de eindresultaten van het project
te bespreken en af te ronden na de testfase en
het proces van optimalisatie van de intellectuele
output. De bijeenkomst zal nuttig zijn voor het
plannen van het tweede Multiplier Event en de
laatste activiteiten voor de duurzaamheid van
het project.

Piloottests
De komende maanden zullen proefsessies
worden gehouden om de intellectuele output die
tijdens de eerste 18 maanden van het project is
geproduceerd, te evalueren en te verbeteren.
Beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en opleiding, leerlingen en kleine en middelgrote
ondernemingen zullen worden uitgenodigd om
deel te nemen. De methodologie en de
modaliteiten van deze proefprojecten zullen
door Co.Meta worden ontwikkeld. Indien u wenst
deel te nemen aan deze testsessies, kunt u
schrijven naar info@mob4app.eu.

CONTACTEN

ONZE PARTNERS
MOB4APP-activiteiten worden uitgevoerd door
een
consortium
bestaande
uit
zeven
partnerorganisaties uit zes verschillende
Europese landen: Italië, België, Spanje, Polen,
Nederland, Duitsland..

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es
PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com
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