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Competências transversais dos formandos: ferramentas de avaliação e atividades de
reforço!

Os parceiros do VET_GPS - Ferramentas de Orientação para o Desenvolvimento de
Competências Profissionais em Educação e Formação Profissional, projeto cofinanciado pelo
programa Erasmus+, irão promover eventos nacionais em Portugal, Espanha, Itália e Áustria.
Estes eventos têm como objetivo apresentar as ferramentas e recursos desenvolvidos para a
avaliação e desenvolvimento de competências transversais de formandos, a profissionais da
educação e formação profissional.
São dois os produtos a apresentar e trabalhar nestes eventos:
• ferramentas de Orientação e Coaching Profissional que inclui:
i) ferramenta de autoavaliação das competências transversais, questonário online que
permite autoavaliar o nível de desenvolvimento das competências transversais dos
formandos; ii) Success@work, manual de atividades para formandos, tendo em vista o reforço
e desenvolvimento das suas competências transversais; iii) Perfil de Competências
Transversais, orientações para psicólogos educacionais e de orientação vocacional, no apoio
ao processo de autoavaliação de formandos.
• o Programa de Desenvolvimento Profissional, que integra: i) Formação de Profissionais de
educação e formação profissional; ii) Youth Empowerment, manual de apoio e com atividades
a serem implementadas por formadores em contexto de sala de formação.
São 11 os eventos nacionais a promover pela parceria:
• 4 em Portugal, 2 a promover pela Mentortec em Matosinhos e 2 pela ANESPO em Lisboa,
entre setembro e outubro;
• 4 em Espanha, 2 a promover pela PIT em Tknika (País Basco) em junho e setembro, 2 pela
CECE em Alicante a 4 de julho e em setembro;
• 2 em Itália a promover pela Pixel em setembro em Florença;
• 1 na Áustria a promover pela Blick em outubro.
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Dirigidos a gestores, psicólogos e formadores do sistema de educação e formação
profissional, estes eventos decorrem entre julho e outubro nos quatro países.
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Siga todas as notícias no website do projeto www.vetgps.eu e página de Facebook.
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