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De 29 de Outubro a 2 de Novembro de 2018, realizou-se um curso de formação para
professores no belo escritório da “Foundation Knowledge PRO WORK” junto ao Grand Hotel
ter Duin em Burgh-Haamstede (Holanda). A formação inseriu-se no âmbito do projeto europeu
IN PLACE. O evento foi organizado pela PRO WORK, entidade anfitriã.

O objetivo do projeto é a partilha de boas práticas entre os parceiros no estabelecimento de
relações sustentáveis e mutuamente benéficas entre escolas vocacionais e pequenas e médias
empresas PMEs, nos países participantes e transnacionalmente, com foco em oportunidades
de aprendizagem para os alunos, em contexto de trabalho.

Nesta ocasião, o motivo da reunião foi um
curso para treinar professores a usar a
plataforma online “Markbook”, criada pela
organização britânica TLM. Esta formação
contou com a participação de professores
de cada organização parceira do projeto,
oriundos da Bulgária, República Tcheca,
Espanha, Itália, Portugal e Holanda.
A partir de agora, e até o final do projeto,
todos os parceiros usarão a plataforma
como uma ferramenta para avaliar o
conhecimento adquirido dos alunos que participam no projeto, por via da gravação e edição
de vídeos sobre empresas locais, em todos os países participantes.
A próxima reunião de parceiros será em janeiro de 2019, em Milão. Nessa reunião, vamos
verificar o progresso do projeto, apresentar os novos vídeos e compartilhar experiências.
Encontram-se disponíveis os primeiros vídeos terminados, assim como mais informações sobre
o projeto no nosso site: http://inplace.cz/
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