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DESENVOLVIMENTOS ATUAIS
O consórcio de parceiros do projeto Erasmus +
motivatEyoUth está a trabalhar para realizar duas ações
de formação de equipas de curta duração, uma na
Polónia e outra em Chipre. Estas ações serão uma
experiência educacional e formativa única para os
participantes, provenientes de todos os países
parceiros, de modo a familiarizarem-se e ficarem aptos
para a utilização dos resultados do projeto, bem como
para partilharem experiências e feedbacks valiosos. As
ações de formação durarão três dias completos, nas
quais participarão dois participantes por cada país do
projeto. A primeira ação, em Lublin, Polónia, reunirá
peritos, educadores e professores que lidam com o
segundo grupo-alvo de jovens do projeto (18 a 24
anos). A segunda ação, em Chipre, contará com peritos
– técnicos de juventude, técnicos de serviço social e
treinadores – que lidam com o primeiro grupo-alvo de
jovens do projeto (14 a 18 anos).
Após as formações, os participantes receberão uma
certificação atestando o nível de conhecimentos
adquirido.

IO1 Kit de Ferramentas para Peritos
Todas as equipas estão a finalizar a
formação online para técnicos de juventude:
o Kit de Ferramentas para Peritos.
Este curso online aborda vários tópicos que
ajudarão técnicos de juventude de toda a
Europa a compreender, prevenir e intervir
no abandono escolar precoce nas áreas da
educação e da formação.

o Ações de formação conjunta
de curta duração na Polónia e
em Chipre
o Terceira reunião transnacional
online
o Kit de ferramentas para peritos
o Jogo online Jornada para o Teu
Futuro
o Ferramenta TIC de avaliação de
competências
o Plataforma Educacional Online

www.motivateyouth.eu
motivateyoutheu@gmail.com
@motivatEyoUthEU

Além de conceitos-chave e explicações claras e apelativas
sobre temas como trajetórias de vida dos “abandonantes”,
cidadania ativa, educação digital e educação pela arte,
entre outros, esta formação dá acesso aos principais
documentos oficiais sobre as políticas estratégicas da União
Europeia para os próximos anos.
Além disso, está cheia de propostas de atividades que
apoiarão os formandos nas suas atividades profissionais
com jovens.
Certamente será uma formação muito interessante para
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IO2 Jogo Online “Jornada para o Teu Futuro”

IO4 Plataforma Educacional Online
Entretanto, a Open Europe está a desenvolver a
Plataforma Educacional Online, que funcionará como
uma plataforma digital de educação aberta para o
fornecimento do material formativo produzido ao
longo do projeto. Através desta plataforma digital, a
formação será realizada com mais eficiência,
superando as limitações físicas e de tempo. O
primeiro passo é carregar os conteúdos
desenvolvidos por todos os parceiros do Programa de
Kit de Ferramentas para Peritos (IO1) na plataforma
online em inglês e efetuar os testes e avaliaçõespiloto durante as atividades de ensino/aprendizagem
que ocorrerão na Polónia e em Chipre.
Depois, quando a versão final estiver pronta, ela será
traduzida para os idiomas dos parceiros e carregada
na plataforma online.

A versão beta do jogo “Jornada para o Teu Futuro”
está quase pronta. Os gráficos estão desenvolvidos e
são super-“juvenis”! O objetivo do jogo é identificar,
por meio de um ambiente de jogo online
vocacionado para jovens, os adolescentes (14 a 18
anos) que correm um risco elevado de se envolver
no fenómeno do abandono escolar precoce. O
utilizador escolherá opções pré-determinadas sobre
como uma história específica deve prosseguir. De
acordo com cada opção, a ferramenta estará em
condições de determinar as normas e predisposições
relevantes do utilizador.
Os próximos passos são a avaliação interna do Jogo e
o seu teste em todos os países do projeto. Fique
ligado para mais novidades!

IO3 Ferramenta
competências
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A versão beta do IO3 – Ferramenta TIC de Avaliação
de Competências –, a ferramenta psicométrica para
avaliar o nível de competência de uma pessoa e
identificar as suas necessidades de desenvolvimento,
está pronta! Nos próximos meses, recolheremos
dados do público-alvo nos países do projeto para
estabelecer as normas e validar a ferramenta. Esta é
dirigida aos jovens dos 18 aos 24 anos de idade. Se
quiser testar esta ferramenta na sua escola ou
instituição, entre em contacto connosco.

É professor/a, educador/a ou técnico/a de juventude? Quer participar nas nossas ações de formação de curta
duração? Contacte-nos em motivateyouth.pt@gmail.com
Ou siga-nos no nosso site e nas redes sociais para estar sempre atualizado sobre as atividades do projeto myEU.
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