Newsletter 4
As instalações do Eurotraining, no centro de
Atenas, receberam, no passado dia 30 de maio, o
simpósio ATTRACT-VET. Oportunidade para a
ampla apresentação pública dos resultados do
projeto a stakeholders nacionais, incluindo
prestadores de EFP, tomadores de decisão,
decisores políticos e autoridades públicas, bem
como obter a sua legitimidade e aceitação.
Todas as organizações parceiras participaram neste
evento na capital grega, que conseguiu envolver
key-note speakers relevantes, com experiência em
EQF- ECVET-EQAVET, tanto a nível nacional como europeu. Os tópicos das apresentações e os
principais key-note speakers foram:
“Becoming an Adult Trainer in Greece”, Christos Fois, ex-Conselheiro do Conselho de Administração,
National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP), EL
“Learning outcomes approach in WBL”, Inta Baranovska, Unidade de Projetos e Programas de
Parceria, National Centre for Education (NCE), LV
“Quality Management in Practice in the Austrian labour market related VET context”, Helmut
Kronika, Diretor-geral, BEST, AT
“Quality Assurance in e-learning. Policies & Practices”, Charalambos Vrasidas, Doutorado, Diretor
Executivo, CARDET, CY
“European mobility: Presentation of the different documents & the Europeans Associations/Centres
for Mobility.” César Silva, Técnico Superior de Formação, CITEVE, PT
“Transfer of experiences from Sweden”, Klas Tallvid, Coordenador do Projeto, Halsingland Education
Association, SE
“Transfer of experiences from Ireland”, Robert McCulloch, responsável pela Formação &
Desenvolvimento, Meath Partnership, IE
Através deste simpósio, a parceria ATTRACT-VET
assegurou a compreensão e transferência de
conhecimento e recolheu recomendações para a
fase final do projeto. O próprio evento funcionou,
aliás, como um "showroom" de resultados do
projeto, encorajou a discussão e partilha de
perspetivas e experiências, impulsionou atividades
de networking com base nos resultados obtidos,
de modo garantir a utilização sustentável dos
resultados do projeto e vinculados a iniciativas a
nível local, regional, nacional e europeu.
Neste encontro, investigadores, diretores de EFP, bem como os indivíduos de organizações
empresariais de EFP e o público em geral, com interesse em Educação e Formação Profissional,
discutiram temas com elevada importânica para as ferramentas de transparência europeia de EFP.
Como sessão paralela, realizou-se um workshop com 11 participantes, onde foram apresentadas
algumas partes desenvolvidas para o kit de ferramentas, com o objetivo de atrair futuros utilizadores
do programa de formação ATTRACT-VET.
Para mais informações, visite o site do projeto ATTRACT-VET, em: http://www.attractvet.eu/
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