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PROJECT
"GOING THE DISTANCE"
CAPACITEITSOPBOUW VAN DOCENTEN BÈTA/TECHNIEK
VOOR AFSTANDSONDERWIJS

Het project
Onderwijs en opleiding zijn de beste investeringen in de toekomst van Europa. Zij spelen een
vitale rol bij het stimuleren van groei, innovatie en het scheppen van werkgelegenheid. Zij spelen
ook een belangrijke rol bij het creëren van een Europese identiteit, voortbouwend op
gemeenschappelijke waarden en culturen, helpen mensen zich te engageren en te participeren,
en geven vorm aan de toekomst van een Europa dat gekenmerkt wordt door democratie,
solidariteit en inclusie.
Hoewel het waar is dat we ons in een snel en onverwacht overgangsproces bevinden, dat soms
intimiderend kan zijn, is stilstaan geen duurzame optie en moeten we alternatieve en
innovatieve manieren vinden om ons werk, onderwijs en recreatie voort te zetten.
Deze overgang is echter zowel voor studenten als voor docenten een uitdaging gebleken, vooral
in STEM-gebieden zoals robotica-onderwijs, waarin de partners van het project "Going the
Distance" gespecialiseerd zijn, en waarin demonstratie, samenwerken en experimenteren van
essentieel belang zijn.
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Partner introductie en
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Desk research update
Wat gaat er nog gebeuren?

Partners
Zes verschillende landen in Europa:
Het consortium omvat

EDUACT from Greece

Nederland, Griekenland, Estland,

www.eduact.org/en/home

Noord-Macedonië, Bulgarije en
Italië, die allemaal organisaties
vertegenwoordigen die zich
richten op capaciteitsopbouw op
het gebied van bèta/techniek,
voornamelijk door middel van
roboticaonderwijs. Hierdoor
krijgen zij de gelegenheid samen
te werken, beste ervaringen uit

NPO Robootika from Estonia
hwww.robootika.ee
OECON Group from Bulgaria
www.oecongroup.com
FONDAZIONE MUSEO CIVICO
DE ROVERETO from Italy
https://www.fondazionemcr.it

te wisselen en resultaten te
creëren waarmee zij hun

Stichting Techniekpromotie

bestaande beroepsonderwijs en

from the Netherlands

-opleidingen kunnen verrijken
op het gebied van
bèta/technisch leren en de
daarmee samenhangende
technologische uitdagingen.

www.techniekpromotie.nl
NEWEST MEMBER:
STEM Education Skopje from
North Macedonia
https://robotics.mk/

"De resultaten van dit
project zullen zowel de
ontwikkelingen op korte
als op lange termijn
bevorderen."
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Eerste activiteiten
TMP1, creëren van een logo en uitvoering van deskresearch
Intellectuele output (IO 1) - deskresearch

Eerste transnationale projectvergadering
(TMP1)

De voltooiing van elke activiteit in dit

De eerste partnerbijeenkomst zou in

project is noodzakelijk om met succes naar

Nederland plaatsvinden, maar vanwege

de volgende te kunnen overgaan. Meer

het Covid-19 virus hebben we de

specifiek zal de uitvoering van IO 1, waar

virtuele weg gekozen.

uitgevoerd

Elke partner gaf een inleiding over zijn
activiteiten;

elk

van

enquêtes en onderzoek zullen worden

hen

eenvoudige taak vooraf:

had

een

presenteer

jezelf aan de andere partners.

om

vaardigheden

trends,

en

doelgroepen

tekorten

behoeften

en

aan

van

onze

stakeholders

te

identificeren en te beoordelen, de basis
vormen voor de ontwikkeling van de IO 1 –
‘Gids voor effectief lesgeven op afstand’.

Tijdens deze bijeenkomst is gestart met

Daarom heeft elke partner een enquête

de planning van de eerste intellectuele

gehouden,

output:

onderzoek verricht om na te gaan, in kaart

gids

over

effectieve

studiebegeleiding op afstand.

interviews

afgenomen

en

te brengen en te evalueren hoe Covid-19 de
bèta/technische onderwijsregelingen van
Europa en met name in de partnerlanden
heeft beïnvloed.
Stichting Techniekpromotie zal een desk
survey maken van alle antwoorden.

Logo
Na enige discussie en een stemming, hebben
de partners besloten om te gaan voor een
eenvoudig en pakkend logo voor het project.

Facebook
Project "Going the distance"
Linkedin
Erasmus+ project Going the Distance
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Wat gaat er nog gebeuren?
Verwezenlijking van de doelstellingen

Tweede

transnationale

projectvergadering

Intellectuele output (IO 2) - Curricula

(TMP2)

Onder IO 2 zullen de curricula voor

Hopelijk komen de partners in januari in

docenten

Noord-Macedonië

nu

inzichten, suggesties en knowhow van de

gebruikelijk is, is dit afhankelijk van

partners over het onderwerp. Elk van hen

bijeen.

Zoals

Covid-19 beperkingen.
Maandelijkse online-vergaderingen

Elke maand komen de partners samen
om te bespreken wat er is gedaan, wie
verantwoordelijk is voor sociale media
en wat er hierna moet gebeuren.

worden

ontwikkeld

met

de

heeft een specifieke specialisatie en de
mogelijkheid

om

het

niveau

van

de

docenten te beoordelen en hen te trainen
tijdens de C1 – ‘Opleiding van docenten’
activiteit, voordat IO 2 wordt afgerond.
Intellectuele output (IO 3) - Platform
Het platform zal theoretische en vooral
praktische cursussen omvatten in de vorm
van webinars en tutorials, gericht op alle
bèta/technische leraren en leerlingen die
niet meer fysiek aan hun cursussen kunnen
deelnemen.

Ga mee op reis en
let's go to distance!
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