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NEWSLETTER DO 

PROJECTO 

“ELEVATION”! 

BEM-VINDOS À 

PRIMEIRA NEWSLETTER 

DO PROJETO 

"ELEVATION"! 
 

Teremos todo o gosto em falar-lhe sobre isso: 

• A ideia por trás do Projeto ELEVATION 

• Os membros do nosso consórcio 

• A Primeira Reunião Transnacional de 

Projetos  

A IDEIA POR TRÁS DO PROJETO 
 

O projeto "ELEVATION" é um dos projetos 

Erasmus+, concebido no âmbito da cooperação 

entre a UE, que visa reforçar as capacidades na 

educação de adultos. 

A tarefa de envolver adultos marginalizados na 

educação e formação nunca foi fácil. O projeto 

ELEVATION propõe atrair alunos relutantes de 

volta à educação e formação usando uma nova 

abordagem abrangente que ignora a provisão 

tradicional baseada em instituições focada em 

disciplinas e, em vez disso, busca uma provisão 

mais aberta e expansiva baseada em técnicas de 

aprendizagem incorporadas e festivais de 

aprendizagem comunitária "open-house". 

O que a ELEVATION propõe é abrir novos 

caminhos no domínio da educação de adultos 

para aqueles que se encontram atualmente à 

margem da aprendizagem ao longo da vida. 

Os resultados do projeto serão a formação para 

os profissionais da educação de adultos para 

apoiar o seu desenvolvimento profissional 

contínuo e a sua utilização dos recursos de 

competências-chave propostos no formato de 

mini-recursos de aprendizagem incorporados e 

nos novos ambientes de aprendizagem 

eletrónica personalizados em linha. 

Todos os produtos, recursos e material didático 

produzidos pelo consórcio ELEVATION estarão 

disponíveis como Recursos Educativos Abertos 

para qualquer interessado, em todas as línguas 

parceiras. 
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1ª REUNIÃO 

TRANSNACIONAL DE 

PROJETOS 

NA IRLANDA 

ONDE NOS PODE 

ENCONTRAR? 

REUNIDOS NA VIRGÍNIA, IRLANDA 

A reunião de lançamento no âmbito do projeto 

"ELEVATION" (Aumentar as competências dos adultos à 

margem da aprendizagem ao longo da vida) teve lugar na 

Virgínia (Irlanda) a 13 e 14 de setembro de 2019. A 

reunião foi organizada pelo The Rural Hub, parceiro irlandês 

no projeto.  

A reunião começou com o acolhimento e a apresentação 

dos parceiros. Todos os parceiros apresentaram as suas 

organizações. O coordenador apresentou o plano de 

desenvolvimento do projeto, incluindo os prazos das tarefas 

e a divisão do trabalho entre os parceiros. Os parceiros 

acordaram todas as actividades futuras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A PARCERIA 

O projeto é desenvolvido por seis parceiros de seis países 

diferentes da UE:  

• CALLIDUS (Croácia),  

• INNEO  (Polónia),  

• AESD (Roménia), 

• CARDET (Chipre), 

• The Rural Hub CLG (Irlanda),  

• RIGHTCHALLENGE (Portugal). 

As organizações têm diferentes características e campos 

de especialização, o que ajuda a desenvolver uma 

cooperação muito eficaz. 

PRÓXIMO... 
 

• Durante o próximo mês, cada parceiro 

tem uma tarefa concreta a fazer: 

• The Rural Hub estabelecerá uma 

proposta de valor para os Recursos em 

formato de Mini-aprendizagem 

Temática IO1 para Aquisição de 

Competências Chave, e então cada 

parceiro iniciará o desenvolvimento de 

1 recurso seguindo quatro abordagens 

temáticas; 

• Callidus desenvolverá um programa de 

formação em serviço e definirá os 

principais resultados da aprendizagem; 

• Encontramo-nos novamente em 

Rzeszów, Polónia, em fevereiro de 

2020, para discutir os próximos passos 

do projeto. 
 

Visite o nosso site: 

https://elevationproject.eu  

e junte-se à nossa página do Facebook: 

www.facebook.com/elevationEU  

https://elevationproject.eu/
http://www.facebook.com/elevationEU

