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Fundamento

Atividades e Resultados

Público destinatário

O programa Erasmus teve início há mais de 25
anos atrás. Com o objetivo de reconhecer a
aprendizagem que decorre no âmbito de
programas mobilidade, as instituições têm
manifestado um interesse especial aos
sistemas de creditação de disciplinas/módulos
permutáveis.
Ainda
assim,
poucas
organizações têm concedido atenção suficiente
ao valor acrescentado implícito nas dinâmicas
de mobilidade no espaço europeu no que
respeita às competências-chave da esfera
pessoal e social que os alunos desenvolvem
num contexto educacional, social e cultural de
outro país.

Principais atividades do projeto PROMOTE
entre dezembro de 2015 e novembro de 2016:

Destinatários do projeto PROMOTE
Estudantes e recém-licenciados recrutados
como estagiários;
Empresários que atuam como orientadores e
respetivas redes de contacto associadas;
Docentes de universidades parceiras com
experiência de mentores, orientadores e/ou
empreendedorismo;
Membros da comunidade do ensino
superior.

Validação

Objetivos
O projeto PROMOTE visa a criação de um
ambiente aberto orientado para a aprendizagem
holística de competências com o objetivo de
promover e validar as competências-chave no
domínio da educação académica em estreita
relação com a aprendizagem decorrente do
contexto de trabalho.
O projeto incidirá sobre as seguintes
competências-chave que se mostram como as
mais relevantes tanto na mobilidade dos
estudantes e dos estagiários, bem como no
desenvolvimento profissional contínuo:
Competências sociais e cívicas
Espírito de iniciativa e empreendedorismo
Aprender a aprender
Apesar da importância destas competênciaschave para as sociedades atuais, não existem
quadros referenciais no que diz respeito à sua
validação.
O projeto PROMOTE visa colmatar esta lacuna,
recorrendo a um dos modos mais eficientes de
aprendizagem – a que resulta de dinâmicas de
mobilidade - e procedendo à validação dos
resultados da aprendizagem associados a
essas competências-chave.

Pesquisar as abordagens existentes à
aquisição e validação de competênciaschave quer no ensino superior quer em meio
empresarial;
Desenvolver uma abordagem abrangente ao
ensino
e
validação
orientado
por
competências;
Enriquecer os sistemas existentes de
validação e certificação e estabelecer
ligações com a validação e certificação
baseada em ECTS;
Adaptar o Sistema baseado na internet
LEVEL5 para competências adquiridas em
mobilidade europeia, estágios e programas
de desenvolvimento contínuo e profissional;
Orientar e avaliar a aprendizagem orientada
por competências e o sistema de validação
em contexto de estágio;
Transferir os resultados do projeto quer para
contextos universitários (por forma a
enriquecer os curricula formais) quer para o
sector
empresarial
(programas
de
desenvolvimento curricular e profissional).

O projeto PROMOTE
utiliza o Sistema LEVEL 5,
especificamente
criado
para
avaliar
o
desenvolvimento
de
competências
pessoais,
sociais e organizacionais
em contextos educacionais
não formais e informais.
Este Sistema baseia-se numa abordagem tridimensional
para
validar
objetivos
de
aprendizagem cognitivos, relacionados com
atividades e afetivos – o cubo LEVEL5.
O Sistema LEVEL5 é um processo de
aprendizagem holístico útil para estudantes,
instituições de ensino e entidades recetoras de
estágios.

Mais informação em:
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