Programa Erasmus + - Mobilidade de Pessoal da Educação de Adultos
Título do Projeto: Transnational Training III - a Continuous Path to Successful
Educational Practices
Necessidades do pessoal para o desenvolvimento qualitativo e de internacionalização:









Atualizar a qualidade do processo de orientação, reconhecimento, validação e
certificação de competências
Melhorar a Gestão da Qualidade
Aprofundar o conhecimento sobre ECVETs
Assimilar novas abordagens no processo de informação, orientação e encaminhamento
Lidar melhor com adultos de contextos desfavorecidos (e.g. migrantes) e/ou com NEE
Implementar um plano estratégico de trabalho em rede, também ao nível europeu, para
melhor solução dos problemas/desafios
Aumentar a cooperação com outras partes interessadas, com o mercado de trabalho,
nacional e internacional, educação não formal e informal, etc.
Criar um procedimento comum que potencie a partilha do conhecimento, a reflexão e
a aprendizagem, assim novas metodologias no processo de certificação de
competências e de reencaminhamento profissional.

É ainda urgente que:






desenvolvam competências relacionais e de comunicação
compreendam melhor as perspetivas, a razão e intenções de cada indivíduo/grupo
compreendam o poder das perguntas na estimulação da reflexão
sejam capazes de alterar situações, nomeadamente em grupos resistentes à mudança e
no processo de aprendizagem
sejam capazes de promover crescimento emocional e intelectual, de gerir e de lidar com
grupos difíceis

Os colaboradores que trabalham com adultos e com grupos com menos oportunidades
necessitam ainda de:






Novas abordagens ao nível do aconselhamento para lidar com os efeitos da exclusão
social, assim como de ferramentas que estimulem o empowerment nos recursos
existentes
Novas ferramentas de coaching ao nível do processo da observação, do feedback, do
saber questionar, da escuta ativa, do processo de consciencialização, do estabelecer de
relações autênticas, etc.
Se tornarem facilitadores nas reuniões que envolvem atores diversos e que melhorem
competências a este nível, de modo a permitirem a compreensão entre pares e os
ajudem a sair de situações recorrentes como o fracasso, derrota, etc.



Práticas reflexivas de modo a partilharem e desenvolverem novas abordagens no apoio
a pessoas com deficiência, em dificuldades, nomeadamente refugiados, entre outros.

Pretende-se ainda para todos os colaboradores tenham:






Conhecimento substancial no que diz respeito a ferramentas inovadoras que facilitem e
promovam competências empreendedoras na população adulta
Conhecimento substancial que permita inovar e incorporar diferentes ambientes de
aprendizagem utilizando novas tecnologias
Experiência internacional para ficarem mais recetivos a diferentes valores e perspetivas,
de modo a poderem também ajustar os seus métodos, tornando-os mais flexíveis aos
adultos que lhes chegam de contextos sociais e culturais diferentes
Trabalho colaborativo/cooperativo na diferença/diversidade para evitar conflitos.

Em termos gerais, as atividades de mobilidade e de cooperação inserem-se em 5 categorias:






Abordagens de educação para o empreendedorismo;
Coaching, inteligência emocional e comunicação eficaz;
Liderança, gestão e avaliação;
Métodos inovadores orientação e de certificação de aprendizagens, incluindo as novas
tecnologias;
Educação Especial.

Os cursos e Atividades de Job Shadowing (AJS) serão ministrados pela DOREA (Chipre, mas
também na República Checa, Alemanha, Espanha, Lituânia, etc), Euroform (Itália), IDEC (Grécia),
SHIPCON (Limassol, Pireus, Barcelona e Praga) promovendo, assim, a mobilidade e a cooperação
Europeia, mais alargada.

Os cursos nas seguintes áreas:


















Ferramentas web 2.0
Respeito pela diversidade
Monitorização e avaliação
Mediação de conflitos
Coaching
Motivação
Inteligência emocional
Educação Especial/Inclusão
Gestão estratégica
Liderança
Capacidade de tomada de decisão
Educação para o empreendedorismo
Aprendizagem pelo aprender a aprender
Creative thinking - Método De Bono
Resolução de problemas
Comunicação eficiente, competências relacionais e interculturais
Comunicação não verbal, assertiva



Trabalho de equipa

Alguns dos cursos baseiam-se na teoria sócio construtivista e assentam em abordagens
inovadoras, que realçam a comunicação e as competências relacionais em contextos diversos e
complexos. São cursos centralizados no formando, com exercícios práticos, incidindo em casos
da vida profissional de cada um. O contexto internacional em que ocorrem os cursos garante a
diversidade de ambientes, desafios e ideias que levam à compreensão de perspetivas diferentes.
perante um mesmo assunto.
A metodologia não prevê a apresentação de soluções (aprendizagem passiva), mas antes
encoraja os participantes a procurarem ativamente e de forma criativa diferentes alternativas,
fazendo com que se sintam responsáveis pela sua própria aprendizagem.
Para além disso, as entidades oferecem apoio na implementação das competências adquiridas,
na prática diária, após o regresso de cada participante, através do apoio online, nas atividades
de follow-up.
Para escolha dos cursos, por favor consultar:
http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/
http://dorea.org/erasmuscourses/
www.euroformrfs.it
http://www.idec.gr - http://www.trainingcentre.gr/training-courses
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