PROGRAMA DE MOBILIDADE ERASMUS +
Ação chave 1 – Ensino e Formação profissional

O Erasmus+ é o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto.
Entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014. Este Programa consolida sob um único quadro de
apoio as áreas da educação, formação, juventude e desporto e outros programas
internacionais, incluindo o Jean Monnet e o Erasmus Mundus.
O programa Erasmus+ é destinado a apoiar as atividades de educação, formação, juventude e
desporto em todos os setores da aprendizagem ao longo da vida, incluindo o Ensino Superior,
Formação Profissional, Educação de Adultos, Ensino Escolar, Atividades para jovens e formação
no âmbito do Desporto amador.

O que envolve o Erasmus +
O programa Erasmus + foi criado com base na iniciativa Erasmus, célebre pelas oportunidades
que oferece aos estudantes universitários e ao pessoal docente do ensino superior, em termos
de mobilidade para fins de aprendizagem, estágio ou formação.
O Erasmus + abrange agora cinco grandes áreas de educação e formação:






Oportunidades para a educação escolar para os funcionários e instituições;
Oportunidades para a educação e de formação profissional para estudantes,
aprendizes, estagiários, funcionários, instituições e empresas;
Oportunidades para o ensino superior para alunos, funcionários, instituições e
empresas;
Oportunidades para a educação de adultos para funcionários, instituições e empresas;
Oportunidades de integração europeia para o pessoal e as instituições académicas e
de investigação.

Ka1 - A mobilidade individual para fins de aprendizagem
O QUE É?
A mobilidade individual para fins de aprendizagem oferece oportunidades aos indivíduos para
que, enquadrados pelas instituições subvencionadas, possam melhorar as suas competências,
melhorar a sua empregabilidade e ganhar consciência cultural.

(Financiamento para participantes : Subsistência, Viagem, custos de Preparação e Seguro)
In http://www.proalv.pt/erasmusmais/erasmus/

Pela primeira vez, a Escola Profissional Raul Dória colocará em prática de modo experimental
no curso de Secretariado a aplicação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissionais (ECVET).

O que é ECVET?
O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais, frequentemente referido
como ECVET, é um quadro técnico para a transferência, reconhecimento e (se for o caso)
acumulação de resultados individuais de aprendizagem, tendo em vista a obtenção de uma
qualificação.
O ECVET visa facilitar o reconhecimento, de acordo com a legislação nacional, dos resultados
de aprendizagem, num quadro de mobilidade, para efeitos de obtenção de uma qualificação.
O ECVET tem como objetivo apoiar a mobilidade dos cidadãos europeus, facilitando a
aprendizagem ao longo da vida (aprendizagem formal, informal e não formal) e
proporcionando uma maior transparência em termos de experiências de aprendizagem
individual, tornando mais atrativa a deslocação entre diferentes países e diferentes ambientes
de aprendizagem.
Ao nível dos sistemas, o ECVET tem como objetivo melhorar a compatibilidade entre os
diferentes sistemas de ensino e formação profissional (EFP) existentes em toda a Europa e as
suas qualificações.
Da perspetiva da mobilidade geográfica, o ECVET tem como objetivo facilitar a validação, o
reconhecimento e a acumulação de aptidões e conhecimentos adquiridos durante uma estadia
noutro país tendo em vista garantir que tais experiências contribuem para a realização das
qualificações vocacionais.

O NOSSO PROJETO
“All together for a sustainable future”

Resumo
“All together for a sustainable future” é um projeto que reagrupa docentes de várias
disciplinas e alunos do ensino profissional (Marketing, Turismo e Secretariado) num objetivo
comum, que passa pela aquisição de competências e aprendizagens inovadoras, e, por
conseguinte, pelo melhoramento e modernização da nossa instituição a médio/ longo prazo
com vista à qualidade e à excelência de todos os seus atores principalmente daqueles que
detêm um papel chave no processo de ensino-aprendizagem.
Integrando um processo de procura de implementação de estratégias que reforcem a
competitividade e a sustentabilidade da EPCESPARD e, em linha de continuidade com o
projeto anterior Leonardo da Vinci VET, “All together for a sustainable future” atua em duas
vertentes: a formação profissional de pessoal docente e dirigente e a formação em contexto
de trabalho de alunos do ensino profissional.
A 1ª vertente pretende dotar um grupo de docentes de competências digitais inovadoras, de
metodologias e pedagogias com significativo sucesso em sala de aula e na gestão de projetos
educativos colaborativos. Através de duas formações ligadas às novas tecnologias aplicadas à
Educação, com conteúdos e abordagens diferentes, objetiva-se suplantar as necessidades
formativas manifestadas pelo corpo docente, em inquérito interno.
Uma terceira formação orientada para a inovação educacional como forma de combater o
abandono precoce e o insucesso escolar permitirá aos seus beneficiários interagir diretamente
com outras instituições de ensino europeu, refletindo, partilhando e discutindo novas
estratégias, soluções e métodos de superação do problema. Através da observação e
conhecimento de histórias de sucesso de instituições homólogas como também de seminário/
workshops com especialistas, espera-se criar novas perspetivas, fomentar novas ideias,
adaptar e aplicar novas estratégias no sistema e nas práticas da nossa instituição.

A 2ª vertente deste projeto centra-se na criação de uma oportunidade única de experienciar o
mundo do trabalho em contexto internacional, desenhada e pensada para quinze dos nossos
jovens provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos e cuja maioria não conhece
senão a sua cidade. Esta mobilidade centrada na sustentabilidade ambiental, social e
económica pretende sensibilizar e consciencializar os seus beneficiários para a importância de
um empreendedorismo consciente e responsável, mas visa também a promoção de igualdade
de oportunidades,. Assim, em Sevilha – 4ª maior cidade de Espanha – os participantes
integrarão empresas que, em meio urbano, traçam projetos profissionais, que se tornam
projetos de vida, que marcam a diferença agora e no futuro.

Esta mobilidade pretende fomentar:
- a empregabilidade dos seus beneficiários e idealmente levá-los a criar o seu próprio
emprego;
- o reforço e/ou aquisição de competências comunicacionais, sociais e profissionais relevantes
no mundo atual;
- a adoção do sistema ECVET;
- o desenvolvimento sustentado de valores pessoais e de cidadania fortes, coesos e coerentes.
Espera-se que o projeto incremente um estímulo intrínseco essencial no indivíduo: a
motivação, necessária para que todos - alunos e corpo docente/ dirigente - possam encarar o
futuro com uniformidade, empenho e satisfação, garantindo assim um investimento coletivo
na qualidade da nossa instituição.
A data prevista para a mobilidade de alunos é:
 18 de Janeiro a 14 de fevereiro de 2014
A mobilidade terá a duração de quatro semanas, durante as quais os participantes terão
formação cultural e linguística, formação específica na temática/ área central do projeto e
realizarão as tarefas previstas.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Os alunos interessados de 3º ano dos cursos de Secretariado, Marketing, Turismo* deverão
inscrever-se AQUI até ao dia 26/09/2014.

Caso, experiencie alguma dificuldade, dirija-se a:
- Prof.ª Susana Melo
(*Poderá haver possibilidade de abrir ao curso de Organização de eventos ou a alunos de 2º ano, caso
os alunos inscritos não cumpram requisitos válidos)

