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ROI da ACT e o Sistema de Aprendizagem

ROI é um projeto internacional que visa
o
desenvolvimento
de
uma
ferramenta digital para calcular o
retorno
do
investimento
da
aprendizagem no local de trabalho e
do sistema de aprendizagem para as
PMEs.
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Este projeto foi cofinanciado com o apoio da Comissão Europeia.
Esta comunicação apenas reflete os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.
“ROI da ALT e do Sistema de Aprendizagem” número do projeto: 2017-1-SK01-KA202035375

Última reunião do Projeto ROI em Atenas, outubro de 2019
Os Parceiros do Consórcio reuniram-se para a 5ª Reunião do Projeto no dia 3 de outubro
de 2019 em Atenas. A reunião foi organizada pelo IDEC. Durante a reunião, os parceiros
do projeto coordenaram esforços para testar as ferramentas digitais nos idiomas nacionais;
discutiram os resultados finais do projeto (que termina em dezembro de 2019) e a sua
sustentabilidade.
O projeto pretende oferecer aos gestores de PMEs a maior consciencialização sobre o
retorno positivo do investimento na ACT e no sistema de aprendizagem.
Todos os produtos do projeto ROI estão disponíveis no site oficial em http://roiwbl.eu.

Conferência “Discutir a Aprendizagem”, Atenas, 2 de out. de 2019
Os parceiros participaram na Conferência
“Discutir a Aprendizagem” que teve como
objetivo
evidenciar
os
benefícios
da
Aprendizagem em Contexto de Trabalho e
apresentar as novas tendências e técnicas além de
melhorar a participação de todas as partes
interessadas no processo de ACT. A conferência
foi organizada pelo parceiro IDEC com o apoio de
todos os parceiros europeus.
Mais informações em https://discuss-learning.eu/

O CECOA organizou o evento multiplicador
a 8 de novembro de 2019 em LISBOA.
https://www.cecoa.pt/news/show/698.html

Outros eventos do ROI na Europa:
•
•
•

18 de novembro 2019: ESPANHA
19 de novembro 2019: ESLOVÁQUIA
27 de novembro 2019: SOFIA, BULGÁRIA

CONTACTE-NOS!

hello@roiwbl.eu
Assine a nossa newsletter!

Este projeto foi cofinanciado com o apoio da Comissão Europeia.
Esta comunicação apenas reflete os pontos de vista dos autores, e a Comissão não pode
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.
“ROI da ALT e do Sistema de Aprendizagem” número do projeto: 2017-1-SK01-KA202035375

