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A versão inglesa do “ATTRACT-VET ECVET Curriculum and Toolkit (O3)”, encontra-se
finalizada. Encontram-se em curso as traduções para as versões nacionais: austríaca,
sueca, letã, portuguesa, cipriota e grega. Este recurso proporciona uma qualificação,
com o objetivo de capacitar e apoiar profissionais de EFP para a utilização das
seguintes ferramentas europeias EQF-ECVET-EQAVET, a fim de modernizar e melhorar
o seu nível de qualidade, excelência e atratividade na sua organização. Este Output é
orientado para os resultados do projeto, a fim de reforçar a ligação entre o currículo e
as exigências de trabalho dos profissionais de EFP. Proporciona uma abordagem
interdisciplinar e as bases necessárias para o desenvolvimento do Output seguinte "O4
- ATTRACT-VET Training Programme ". Poderá encontrar informações mais detalhadas
sobre este output mais abaixo.

O “ATTRACT-VET Training Programme (O4)”
fornece um quadro abrangente, incluindo
métodos de ensino inovadores e materiais
adaptados para a formação e aprendizagem. A
primeira parte serve de guia para os
instrumentos de transparência da UE e, a
segunda parte é constituída pelo material
prático que é fornecido sob a forma de kit de
ferramentas. Tudo é desenvolvido com base nos
resultados de aprendizagem definidos no “O3
ATTRACT-VET ECVET Curriculum and Toolkit” e,
estará disponível nas línguas nativas dos países participantes do projeto.
O programa de formação ATTRACT-VET, será testado durante os meses de abril e
maio em cada país parceiro. Após a avaliação desta fase-piloto, serão desenvolvidas
orientações para a futura utilização e sustentabilidade das ferramentas ATTRACTVET para futuras partes interessadas. Se tiver interesse em participar no curso-piloto
de formação ou, caso tenha interesse em aceder aos recursos desenvolvidos, entre
em contacto com o CITEVE, através do e-mail csilva@citeve.pt.

Para mais informações, por favor visite o site do projeto ATTRACT-VET, em:
http://www.attractvet.eu/
Esta publicação reflete os pontos de vista do autor e a Comissão não poderá
ser responsabilizada por qualquer utilização da informação nela contida.

