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ROI da ALT e o Sistema de Aprendizagem

O ROI é um projeto europeu 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.

DESCUBRA AS NOSSAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS!
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Este projeto foi financiado 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.
“O ROI da ALT e do Sistema de Aprendizagem” número do projeto: 2017-1-SK01-KA202035375

REUNIÃO DO PROJETO @ Milan, Março 2019!
Os parceiros do projeto reuniram-se em Milão, nos dias 7 e 8 de março de 2019, para a 4ª
reunião transnacional do projeto organizada pela DLEARN. Durante esse período, os
parceiros do projeto coordenaram esforços para definir a versão final da versão online
da ferramenta de cálculo do ROI - Retorno do Investimento para PMEs no
desenvolvimento de atividades de Aprendizagem no Local de Trabalho (ALT). O projeto
pretende realmente oferecer aos empresários das PMEs uma evidência da mudança
pela maior consciencialização do retorno positivo do investimento da ALT, através do
desenvolvimento de um modelo do ROI.

CALCULE O SEU RETORNO DO
INVESTIMENTO (ROI) da ALT e do
SISTEMA DE APRENDIZAGEM:

COMECE AGORA
PRÓXIMAS DATAS EM AGENDA
Junte-se aos parceiros do projeto na próxima conferência:

1ª Conferência Internacional:
«Ensino e Formação Profissional
e as Empresas: Formandos, os
trabalhadores de amanhã»
Stanley Hotel, Atenas, Grécia

CONTACTE-NOS!

3 de outubro de 2019

hello@roiwbl.eu
Assine a nossa newsletter!
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