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In Zweden namen in totaal 30 cursisten deel aan de OBEC-trainingen die
vier sessies omvatten met een totale duur van 25 uur. De besproken
onderwerpen waren onder andere circulaire-economie, soft skills voor
verantwoordelijk ondernemen, hoe je een bedrijf in Zweden begint en het
opstellen van een ondernemingsplan. Gezien de vraag is na de eerste
training nog een aantal sessies ingeplant die onlangs afgerond zijn. 

EURADA heeft twee online trainingen georganiseerd. De eerste training
over het creëren van een bedrijfsidee en ondernemingsplan vond plaats
tussen 8 en 10 maart. De tweede training “Werken in de Context van de
Circulaire Economie” werd gehouden 15 en 17 maart. Een breed scala aan
sprekers uit het veld hebben een gemiddelde van 25 deelnemers
gedurende een totaal van 24 uur een goed beeld gegeven van beide
onderwerpen. 

In Kroatië heeft SIMORA voor 35 deelnemers trainingen gegeven over
onder andere programmeren, de basis van grafisch design voor het
ontwikkelen van games, en geavanceerde technieken van Unity-tool en
Blender-software.

Lai-Momo heeft tussen 21 februari en 4 maart een training over
praktisch kleermaken georganiseerd. De deelnemers gaven blijk van
grote tevredenheid over het leren van nieuwe handvaardigheden en het
ontstaan van veel nieuwe vriendschappen.

De Universiteit van Urbino (UniUrb) heeft twee trainingen afgerond. De
eerste module “Kritisch Denken” had 36 deelnemers en duurde 36 uur. De
tweede module “Ethiek van Artificiële Intelligentie” heeft in totaal 12 uur
geduurd en trok 8 studenten. Momenteel vindt er een training plaats
georganiseerd door UniUrb voor 18 deelnemers over argumenteren en
drogredenen. Deze training duurt 36 uur. Verder wordt er momenteel een
cursus coderen ontwikkeld. 

Volg onze partners voor meer updates over de lopende en toekomstige
trainingen en ontwikkelingen van het project!  
 
   
 

One  B lock  f o r  Educa t i ona l  C reden t ia l s

Pro ject  Par tners

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This project is co-funded by the European Commission through the Erasmus+ Programme under the call KA204 - Strategic Partnerships for adult education.
Project Code: 2020-1-SE01-KA204-077803.

De Trainingen zijn Begonnen!


