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2. Cartão de Índice para cada Unidade de
Formação
O objetivo geral deste TU é a ligação ao inquérito de autoavaliação para recapitular os resultados e
necessidades de um Formador/ Professor 4.0. Poderá verificar a sua própria experiência à luz da Educação
4.0.
Este TU deverá também oferecer uma introdução à utilização do MOOC. O professor/formador será capaz
de utilizar as funcionalidades da plataforma e escolher quais os conteúdos do programa de formação que
melhor se adequam às suas necessidades.

TU 0: INTRODUÇÃO AO CURSO E DESENVOLVIMENTO DA SUA PRÓPRIA
EXPERIÊNCIA
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 0
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

INTRODUÇÃO AO CURSO E DESENVOLVIMENTO DA SUA PRÓPRIA
EXPERIÊNCIA
BFI-OOE
IFOA, JAMK
Não
TU0_LO1: O professor/formador é capaz de citar as mais famosas teorias
de aprendizagem e os métodos de ensino mais utilizados, descrevendo os
pontos fortes e fracos das suas competências e qualificações.
TU0_LO2: O professor/formador é capaz de definir e implementar um
plano para atingir objetivos definidos.
TU0_LO3: O professor/formador é capaz de mostrar adaptabilidade (a
alterações, novas situações e contextos, etc.) e flexibilidade (a fim de lidar
com elas).
TU0_LO4: O professor/formador é capaz de analisar processos de
informação e aprendizagem através de diferentes métodos.
TU0_LO5: O professor/formador é capaz de pesquisar, selecionar e
encontrar informações sobre o seu tema.

CONTEÚDO

TU0_LO6: O professor/formador está preparado para partilhar
conhecimentos e ensinar, obtendo mais informações através desta
partilha.
1. 2-3 Aprender as teorias e ensinar através de metodologias para uma
compreensão básica para se autoavaliar.
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Commentato [1]: Tem em mente métodos específicos
para realizar esta análise?
Commentato [2]: Pode especificar exatamente o quê?

2. Utilização da gestão básica de projetos para definir e implementar
objetivos (Resultados de Aprendizagem).
3. Planeamento com flexibilidade (já tem em mente um cenário
alternativo para atingir os objetivos definidos).
4. Recolha de métodos possíveis para analisar informação e processos de
aprendizagem (nova bolha).
5. Incentivos por partilhar conhecimentos.
SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

Estudo de caso, questionários, tarefa (sequência de aulas)

AVALIAÇÃO
Pré-requisitos
DURAÇÃO

Revisão por pares entre os alunos
Não
6h (Incluindo a revisão de pares)
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TU 1: A MINHA ÁREA EM RELAÇÃO À 4.0
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 1
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

A MINHA ÀREA EM RELAÇÃO 4.0
NWRC
GTC, BFI
Todos os outros TU's
TU1_LO1: O professor/formador é capaz de dar uma visão geral sobre a
Indústria 4.0 (tanto na perspetiva internacional como nacional)
descrevendo as suas principais características e implicações, utilizando
uma linguagem adequada e um nível de pormenores adequados aos seus
interlocutores (alunos, colegas, pais, instituições...).
TU1_LO2 O professor/formador pode enumerar e descrever as principais
particularidades da Indústria 4.0, nomeadamente as ferramentas e
técnicas relacionadas com a sua área.
TU1_LO3 O professor/formador é capaz de construir planos para a
introdução de ferramentas e técnicas da Indústria 4.0 em áreas onde,
atualmente, não estão a ser utilizadas. Neste caso, o professor/formador
poderia utilizar estudos de caso locais em vez de um conjunto generalizado
de exemplos.
TU1_LO4 O professor/formador é capaz de trabalhar com os alunos para
construir planos de introdução de ferramentas e técnicas da Indústria 4.0
em áreas onde não estão, atualmente, a ser utilizadas.
TU1_LO5 O professor/formador é capaz de trabalhar com as indústrias
locais para desenvolver projetos ao vivo que permitam aos alunos ajudar
a planear a utilização de ferramentas e técnicas da Indústria 4.0 em
situações concretas.
TU1_LO6: O professor/formador é capaz de descrever os conceitos da
Indústria 4.0 a alunos e colegas que vivam fora do seu país de origem.

CONTEÚDO

1. Descrever a Indústria 4.0 a um vasto leque de pessoas, a nível nacional
e internacional (LO1, LO2, LO6).
2. Planear, com uma gama de outros, para a utilização de ferramentas da
Indústria 4.0 (LO3, LO4).
3. Introduzir, com empresas, ferramentas da Indústria 4.0 em situações
de trabalho para utilização dos estudantes (LO5).

SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

Desenvolvimento de visões simples de conceitos de multimédia, exemplos
de contextos da indústria onde as ferramentas poderiam ser usadas, casos
de amostra de utilização real de ferramentas I4.0, criticados pelos
utilizadores da empresa (se possível).
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Commentato [3]: Proponho algumas ideias para ser mais
específico

AVALIAÇÃO

Pré-requisitos
DURAÇÃO

Questionários de escolha múltipla no MOOC, apresentação de um curto
caso de estudo, incluindo descrições de ferramentas e descrição do
planeamento para utilização real de ferramentas da Indústria 4.0.
Deve ter ou estabelecer contactos importantes na indústria.
5 HORAS
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TU 2: AMBIENTE DE APRENDIZAGEM DE DESIGN E EXPERIÊNCIA
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 2
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DE DESIGN PARA A INDÚSTRIA 4.0
JAMK
APH
TU0, TU1, TU4, TU6
O professor/formador integra perspetivas (grupo-alvo, abordagem
pedagógica, atividades de aprendizagem, recursos de aprendizagem e
ferramentas) influenciando um processo de planeamento das experiências
para que as aprendizagens sejam bem-sucedidas no contexto da Indústria
4.0.
TU2_LO1: Grupo-alvo
O professor/formador, tendo em conta os alunos/utilizadores,
 Será capaz de descrever características e definir perfis dos seus
grupos-alvo;
 Será capaz de analisar as necessidades gerais de aprendizagem do
seu grupo-alvo (no contexto da Indústria 4.0) e as necessidades
individuais de aprendizagem dos seus alunos.
TU2_LO2: Abordagem pedagógica
O professor/formador será capaz de projetar experiências de
aprendizagem centradas nos alunos na perspetiva da Indústria 4.0, e
 estará familiarizado com as abordagens pedagógicas adequadas
para o contexto da Indústria 4.0;
 será capaz de definir resultados de aprendizagens que apoiem o
desenvolvimento de competências dos alunos na Indústria 4.0,
nomeadamente competências comportamentais e técnicas;
 será capaz de sequenciar as experiências de aprendizagens, em
fases envolventes e significativas, de forma adequada para os
diferentes ambientes de aprendizagem;
 será capaz de criar um prazo realista para a experiência de
aprendizagem projetada.
TU2_LO3: Atividades de aprendizagem
O professor/formador será capaz de criar atividades de aprendizagem
significativas que promovam a realização de objetivos de aprendizagem.
 será capaz de co-projetar experiências de aprendizagem com
colegas e representantes da vida profissional;
 será capaz de projetar atividades de aprendizagem que estejam a
envolver, simular tarefas de trabalho autênticas e apoiar o
desenvolvimento relacionado com a Indústria 4.0 e com as
competências pessoais e técnicas;
 poderão modificar as atividades em termos das necessidades
individuais de aprendizagem dos alunos e apoiar a construção de
informação comum e a partilha de competências.
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CONTEÚDO

SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

TU2_LO4: Recursos e ferramentas de aprendizagem
O professor/formador será capaz de selecionar recursos e ferramentas de
aprendizagem adequados em termos dos objetivos de aprendizagem
definidos e de um ambiente de aprendizagem selecionado.
 serão capazes de selecionar ambientes de aprendizagem
adequados tendo em conta os elementos dos ambientes de
aprendizagem, isto é, físicos, psicológicos, sociais e digitais;
 será capaz de escolher recursos de aprendizagem adequados para
o grupo-alvo;
 poderão analisar a sensibilidade, igualdade e adequação dos
recursos no contexto da Indústria 4.0;
 serão capazes de comunicar com as partes interessadas da vida
profissional para permitir recursos autênticos, por exemplo,
vídeos de fabricantes de produtos .
 Processo de design pedagógico centrado no aluno
 Estratégias instrutivas centradas no aluno
 Conceber resultados e atividades de aprendizagem centradas nos
alunos
 Ambiente de aprendizagem ubíquo, ferramentas digitais e
recursos de aprendizagem
 Co-design e colaboração

Pré-requisitos

Os aspetos metodológicos desta proposta estão enraizados na abordagem
do projeto de aprendizagem centrado nos alunos. É um processo iterativo
e centra-se na qualidade da aprendizagem. Esta abordagem encara os
alunos como agentes ativos que trazem os seus próprios conhecimentos,
experiências passadas, educação e ideias que devem ser utilizadas para
elevar o planeamento e a implementação da aprendizagem.
Os professores/formadores são encorajados a co-desenhar uma
experiência de aprendizagem, que inclui os resultados de aprendizagem
pretendidos, atividades de aprendizagem e ambientes de aprendizagem.
Também partilha a sua própria experiência de aprendizagem, projetada
para inspirar os outros.
Avaliação contínua e transparente utilizando uma autoavaliação e
avaliação apoiada por computador.
O formador está familiarizado com os ILOs de TU0 e TU1.

DURAÇÃO

5 horas

AVALIAÇÃO
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Positive and safe learning environment: Ambiente de aprendizagem positivo e seguro
TU2:
Learning tasks authentic challenging: Tarefas de aprendizagem autênticas e desafiantes
Student: Estudante
TU3 e TU4:
Adaptative learning support: Suporte de aprendizagem adaptado
Assessment for learning: Avaliação de aprendizagem
Diferentation: Diferenciação
TU2 e TU4:
Key competences: Competências chave
Self-Regulation: Auto-regulamentação
Problem solving: Resolução de problemas
Collaboration: Colaboração
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TU 3: IMPLEMENTAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 3
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

IMPLEMENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
POLIMI
IFOA
TU2
TU3_LO1 O professor/formador, consciente do seu papel de professordesigner de experiências de aprendizagem, é capaz
● De executar num programa/processo de aprendizagem;
● De analisar a sua própria abordagem de ensino, modificando-a e
melhorando-a;
● De parar uma atividade ou alterar um plano, se os alunos não
estiverem realmente empenhados, não estão prontos para lidar
com a situação, distraídos por algo externo.
TU3_LO2 O professor/formador, tendo em conta o importante papel do
mundo exterior, é capaz
● De interagir com todos os intervenientes do processo de
aprendizagem;
● De criar interações, ligações entre os intervenientes;
● De estimular e gerir as interações entre os outros intervenientes,
como as instituições e os representantes do mercado de trabalho;
● De recolher os contributos de todos os intervenientes envolvidos
no processo de aprendizagem.
TU3_LO3 O professor/formador é capaz de identificar-em todas as fases
do processo de aprendizagem- todas as componentes da experiência de
aprendizagem (temas, atividades, conteúdos, canais e o mundo exterior)
e o seu papel para a experiência de aprendizagem de cada aluno.
"TU3_LO4 O professor/formador é capaz de partilhar com a turma os
resultados da aprendizagem de uma forma clara e específica, para que os
alunos possam estar envolvidos e comprometidos no processo de
aprendizagem e conscientes dos resultados finais.
TU3_LO5 O professor/formador, interpretando o seu ensino como criador
de processos de aprendizagem centrados no aluno, é capaz de
● escolher as ferramentas e canais certos para trabalhar e
comunicar;
● agendar as atividades e manter o planeamento;
● ter em conta as competências dos diferentes alunos e garantir o
acesso igual ao seu ensino.
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TU3_LO6 O professor/formador, é capaz de realizar atividades de
aprendizagem ativa
● criar contextos de aprendizagem positivos onde os alunos são
encorajados a adquirir novos conhecimentos, capacidades e
competências, participando e colaborando entre si;
● envolver os estudantes em diferentes situações, desde trabalhar
individualmente até trabalhar em pares ou em grupos para
realizar um trabalho, explorar um ambiente ou uma situação,
discutir um tópico;
● desenvolver competências dos alunos como a autonomia,
criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico,
colaboração, comunicação, negociação e escuta ativa.
TU3_LO7 O professor/formador é capaz de usar
● o tempo na aula para discutir problemas, responder a perguntas,
propor atividades destinadas a dinamizar a sala de aula;
● o tempo em casa para fazer com que os alunos estudem as
matérias do curso (livro, pdf, vídeos...), fazendo a abordagem
"flipped classroom".
TU3_L08 O professor/formador é capaz
● dar aos alunos toda a informação certa para os deixar executar a
tarefa;
● exibir conteúdos que ajudem os alunos a conciliar novas
informações com informações previamente aprendidas;
● apoiá-los durante o curso de acordo com diferentes necessidades.
TU3_LO09 O professor/formador é capaz de
● supervisionar o progresso dos alunos através de diferentes
métodos e ferramentas, encorajando-os a fazer progressos;
● dar orientação e feedback aos alunos.
CONTEÚDO

1. Processo de aprendizagem: planeamento, execução, mudança,
melhoria;
2. Partes interessadas: identificação de necessidades e recursos e
colaboração;
3. Experiência de aprendizagem: temas, atividades, conteúdos,
canais e mundo exterior; envolvimento, comprometimento
aprendizagem ativa; soft skills; supervisão e feedback.
Vídeos
Estudos de caso para propor exemplos e experiências em termos de
replicabilidade
Textos e pdf
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SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

AVALIAÇÃO

Pré-requisitos
especiais
DURAÇÃO

Infográficos
Atividades individuais, aprendizagem em pares para incentivar os alunos
a colocar em prática os seus conhecimentos e desenvolver capacidades e
competências
Atividades focadas em conhecer novas ferramentas para melhorar a
interação dos alunos (útil especialmente para a sala de aula alargada)
A abordagem metodológica proposta baseia-se na importância da
experiência e segue estes passos:
● Experiência concreta: apresentar uma experiência concreta (case
study)
● Observação reflexiva: os professores/formadores refletem sobre
o estudo de caso apresentado, começando a selecionar os
fatores essenciais, compreender as sequências e as suas
principais características.
● Resumo Conceptualização: os professores/formadores podem
agora começar a tirar conclusões gerais da observação da
experiência
● Experimentação ativa: os professores/formadores aplicam os
conceitos aprendidos em novos contextos reais ou realistas.
(Ciclo Kolb)
Avaliação formativa: atividades não classificadas (quizzes, questionários
reflexivos e atividades, avaliação por pares)
Avaliação sumativa: questionários classificados, de 5 a 10 perguntas que
avaliam formalmente o nível de conhecimento do utilizador depois de ter
acompanhado esta unidade de formação. Também é necessário para
obter o certificado no final do MOOC
Não
5 horas
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TU 4: AVALIAÇÃO/ AVALIAÇÃO
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 4

AVALIAÇÃO/ AVALIAÇÃO

PARCEIRO PRINCIPAL

EDUGEP

TU PARCEIROS

JAMK e GTC

TUs ligados

Todos os outros TU's

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

TU4_LO1: O professor/formador é capaz de descrever e supervisionar a
aprendizagem do aluno;
TU4_LO2: O docente/formador é capaz de avaliar e examinar os riscos
envolvidos na alteração de módulos/unidades de aprendizagem, no
percurso do aluno, e definir estratégias orientadas para os resultados;
TU4_LO3: O docente/formador é capaz de reportar e partilhar com os
alunos as conclusões das revisões regulares e discutir os resultados destas
avaliações, garantindo a utilização de critérios de avaliação comuns para
cada um dos módulos/unidades de aprendizagem);
TU4_LO4: O professor/formador é capaz de avaliar regularmente a
aprendizagem, definindo momentos específicos de avaliação (avaliação de
diagnóstico; supervisão inicial e intermédia; avaliação final) e utilizar
ferramentas para avaliação digital e avaliação à distância (formulários,
jamboard, kahoot,...);
TU4_LO5: O professor/formador é capaz de selecionar os métodos de
avaliação que melhor se adequam aos alunos e contextos de
aprendizagem (incluindo autoavaliação e avaliação pelos pares);
TU4_LO6: O docente/formador é capaz de selecionar as ferramentas de
avaliação que melhor se adaptam aos alunos e contextos de
aprendizagem;
TU4_LO7: O docente/formador é capaz de utilizar metodologias digitais
de supervisão e gestão dos projetos (inclui os relacionados com o I4.0);
TU4_LO8: O docente/formador é capaz de justificar as metodologias de
gestão dos projetos e as ferramentas de avaliação escolhidas para o efeito.

CONTEÚDO

1. Compreender as diferentes técnicas de avaliação e o seu âmbito de
aplicação;
2. Conhecimento geral dos resultados de aprendizagem e conteúdos de
outros módulos/unidades de aprendizagem (se houver) que compõem o
percurso do aluno;
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3. Conhecimento e definição dos resultados esperados de aprendizagem
individual e coletiva, para cada um dos módulos/unidades de
aprendizagem;
4. Instrumentos de avaliação digital e de avaliação à distância e o seu
contexto de âmbito (área de aplicação, vantagens e desvantagens);
5. Identificação e aplicação de estratégias de avaliação inovadoras;
6. Adaptação dos recursos disponíveis no processo de avaliação;
7. Metodologias de gestão de processos (por exemplo, clássico, Ágil, XPM,
Scrum, lean, Kanban, etc.) e as suas relações com o I4.0 (por exemplo, big
data, IoT, etc.).
SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

O programa de formação deve incluir uma componente para a
aprendizagem de conteúdos através de um método expositivo e
interrogativo (visualização de vídeos, documentos de leitura, estudo de
caso, questionários, quizzes, tarefas) e a utilização/experimentação de
várias estratégias de avaliação digital (formulários, jamboard, kahoot,...);

AVALIAÇÃO

Escolha múltipla; quizzes; formulários; vídeos com sessões de tutoria;
Revisão/avaliação por pares

REQUISITOS ESPECIAIS

PREFERÊNCIA POR UM FORMADOR CERTIFICADO

DURAÇÃO

5 horas
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TU 5: INOVAÇÃO / IDEIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 5
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

INOVAÇÃO: IDEIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
AP UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
BFI-OOE e POLIMI
TU2, TU3, TU6
TU5_LO1 O professor/formador é capaz de esquematizar numa visão geral
e clara as tendências na sociedade, na tecnologia e no mundo do trabalho;
TU5_LO2 O professor/formador é capaz de criar uma rede de pessoas que
trabalham em organizações/empresas inovadoras;
TU5_LO3 O professor/formador é capaz de criar uma rede de
pessoas/colegas utilizando métodos de ensino inovadores;
TU5_LO4 O professor/formador é capaz de utilizar durante o/s seu/s
curso(s) métodos inovadores (como, por exemplo, um pensamento de
design, a cocriação e a inovação centrada no professor/formador);
TU5_LO5 O professor/formador é capaz de transferir a inovação para
oportunidades de aprendizagem;
TU5_LO6 O professor/formador é capaz de criar uma prova de conceito
para um curso educativo inovador;
TU5_LO7 O professor/formador é capaz de estimular o pensamento crítico
durante o processo de aprendizagem;
TU5_LO8 O professor/formador é capaz de olhar criticamente para a
inovação e decidir se a inovação contribui para uma determinada
estratégia/organização/processo curricular/aprendizagem.

CONTEÚDO

1. Avaliação do ambiente: tendências na sociedade, tecnologia e
mercado de trabalho (LO1)
2. Rede ativa (intra e extra muros) a fim de criar uma cooperação
sustentável (LO2 & LO3)
3. Métodos de ensino inovadores: Design Thinking, Hackaton, speed
dating (on & offline), casos de negócios da vida real, reação co-criação,
professores/formadores inovação centrada (LO4 & LO5)
4. Uma prova de conceito para um percurso/curso educativo inovador
(LO6)

15

5. Reflexão crítica sobre a inovação numa estratégia/organização
determinada/currículo/processo de aprendizagem (LO7 & LO8)
SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

O professor/formador lê a descrição teórica de cada tópico (máx. 1 página
+ links para sites interessantes/ canais do youtube/informações extra).
O formato fornecido ajuda o professor/formador a aplicar e implementar
o conhecimento teórico no seu ambiente de aprendizagem.

AVALIAÇÃO

Formatos que poderiam ajudar o formador a obter as competências de
forma a criar um ambiente de aprendizagem inovador. Não um teste, mas
mais uma caixa de ferramentas com documentos úteis, como um guião,
para ajudar o formador a transferir o conhecimento para as suas aulas
diárias.
O professor tem que ter a mente aberta.

PRÉ-REQUISITOS
ESPECIAIS
DURAÇÃO

5 horas
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YOU 6: WORKPLACEMENT- Estágio
UNIDADE DE
FORMAÇÃO 6
PARCEIRO PRINCIPAL
TU PARCEIROS
TUs ligados
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

LOCAL DE TRABALHO
GTC
APH
TU0 - TU5
TU6_LO1: O professor/formador é capaz de identificar empresas
adequadas que correspondam às LO's no programa de formação;
TU6_LO2: O professor/formador é capaz de fazer o “match” do aluno com
a empresa adequada, com base no perfil/objetivos pessoais do aluno e na
necessidade de competência que a empresa exige;
TU6_LO3: O professor/formador é capaz de preparar tanto o aluno como
o mentor/formador no local de trabalho para as respetivas funções
durante a colocação de trabalho, ou seja, comunicar informações práticas,
explicar como é que as LO's serão avaliadas e definir as expectativas certas;
TU6_LO4: O professor/formador é capaz de comunicar com o aluno e
mentor/formador on-line e/ou visitar o local de trabalho;
TU6_LO5: O professor/formador é capaz de avaliar o cumprimento da LO
continuamente baseada no diálogo com o aluno e mentor/formador;
TU6_LO6: O professor/formador é capaz de avaliar a colocação no
trabalho em diálogo com o aluno e mentor/formador;

CONTEÚDO

SUGESTÕES
METODOLÓGICAS

AVALIAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS
ESPECIAIS

TU6_LO7: O professor/formador é capaz de aplicar técnicas de melhoria
contínua, ou seja, PDCA, para trabalhar o processo de colocação para
ajustar e melhorar a experiência de colocação de trabalho.
Este TU dá uma oportunidade aos formadores de desenvolverem soft skills
para trabalhar com a colocação de trabalho na I4.0. O TU usa o "triângulo"
estudante-mentor como ponto de partida e foca-se em como os três
podem estar envolvidos no planeamento, implementação e avaliação da
colocação de trabalho com uma perspetiva I4.0.
Antes-durante-depois da colocação no trabalho; curta-metragens com
perguntas para refletir. Os filmes focam-se nas melhores práticas na
preparação para o WP, durante o WP e depois do WP. O objetivo da
unidade é criar a própria lista de verificação para a colocação no trabalho,
com base nos exemplos dos filmes.
Perguntas de escolha múltipla e criação de uma lista de verificação para o
que fazer antes-durante-depois da colocação no trabalho na própria
organização.
Unidade de formadores que são ou serão responsáveis pelo planeamento,
implementação e avaliação da colocação de trabalho para estudantes em
formação profissional.
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DURAÇÃO

5 horas

2

Partners
I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT)
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)
Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT)
EDUGEP (PT)
EfVET – European forum of technical and Vocational
Education and Training (BE)
Göteborgs Tekniska College AB (SE)
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI)
North West Regional College (UK-NI)
Politecnico di Milano – METID (IT)
Zealand Business College (DK)

Este projeto
foi financiado com o
apoio da
Comissão Europeia.
Este documento
reflete apenas os pontos
de vista
do autor
comissãonão pode
ser responsabilizado
para qualquer uso
informação contida.

