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A EQUIPA

O projeto (RE)BUILD pretende
proporcionar experiências de
aprendizagem inovadoras que
promovam a inteligência prática
para adultos com menos
oportunidades de lidar com as suas
expectativas pessoais, e adquirir
flexibilidade pessoal para a tomada
de decisões e exploração de
oportunidades de carreira.

RESULTADOS DO PROJETO
- IO1: Um conjunto de ferramentas de gestão de carreira de fácil
utilização e feitas sob medida para adultos pouco qualificados e
marginalizados
- IO2: Um Programa de Formação em Serviço sob medida sobre Orientação
de Carreira
- IO3: Uma plataforma de e-learning totalmente acessível para permitir o
acesso a todos os materiais educacionais da (RE)BUILD
- IO4: Documento político (IO4)

SEGUNDA REUNIÃO TRANSNACIONAL
VIRTUAL
Durante a segunda reunião
transnacional virtual, no dia 2 de
novembro de 2021, os parceiros da
Rebuild discutiram:
(1) o progresso alcançado nos
resultados do projeto
(2) os próximos passos

SITUAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO
IO1: Conjunto de ferramentas de gestão de
recursos para a carreira
A IO1 chegará a 120 adultos marginalizados, portanto 20 por parceiro. Qualquer ocasião
relevante para usar esses materiais com o grupo alvo é fortemente encorajada.

IO2: Programa de Formação em Serviço de
Orientação de Carreira
Quatro módulos estão a ser desenvolvidos e estão incluídos no IO2: (1) (RE)Build de
recursos: estratégias de implementação e avaliação, (2) Princípios da educação de
adultos, (3) Orientação de carreira e mercado de trabalho e (4) Abordagens e métodos
de instrução sócio-educacional em processos de orientação de carreira: a importância
da narração de histórias, da aprendizagem baseada em perguntas e em projetos para
melhorar a preparação para a carreira.

IO3: Plataforma de e-learning
A plataforma e-Learning estará disponível em todos os idiomas do consórcio. Os
três perfis seguintes podem ser uma opção: Perfil de aluno para adultos
marginalizados com "direitos" limitados, Perfil de instrutores para o EFP com
direitos de avaliação e Perfil de administração para o consórcio. Os vídeos da IO1
serão integrados do canal YouTube à plataforma de e-Learning.

O QUE SÃO
SEGUINTE

GRUPO DE TRABALHO LOCAL
(LWG):
- O LWG terá lugar em janeiro de 2022

- LWG será composto com 6 VET (ao
invés de 4 VET e 2 adultos
marginalizados), já que IO2 é feito
apenas para VET
- O formato e a organização do LWG
cabe a cada organização
- O principal objetivo do LWG é
avaliar o IO2 e como melhorá-lo
usando o feedback dos VETs
- Um módulo do IO2 será usado como
amostra durante o LWG, antes de
desenvolver todos os outros módulos

CONTACTO
http://re-build-project.eu
gpalomo@cbesudluberon.com
@EUrebuildproject

ATIVIDADES DE
APRENDIZAGEM/ENSINO/FOR
MAÇÃO (LTTA)

- LTTA terá lugar na Primavera de
2022 em Portugal
- LTTA e o 3º TPM estão ocorrendo nas
mesmas datas
- Duração: 3 dias de reunião e 2 dias de
viagem
- Os participantes serão profissionais
de EFP das organizações do consórcio.
- IO2 (Programa de Treinamento em
Serviço) será traduzido em inglês até
março de 2022

PARCEIROS

