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Irás saber mais sobre:
•

O progresso do trabalho dos
parceiros em relação ao projeto
ELEVATION

•

A segunda Reunião Transnacional
do Projeto

•

Os Produtos Intelectuais

PRÓXIMOS PASSOS…
Durante os próximos meses, a parceira
irá:
•

•

•

O QUE É QUE TEM SIDO FEITO?
A primeira parte do trabalho do Projeto ELEVATION
consiste na criação de conteúdo educativo para os
produtos intelectuais O1, IO2 e IO3.

Continuar o com o planeamento

O primeiro Produto Intelectual é um conjunto de 24 mini
do programa e manual de recursos temáticos para a aquisição de competências
chave que incorporam a aprendizagem em disciplinas
formação;
Continuar com o desenvolvimento artísticas; disciplinas culturais; multimédia; desporto e
hobbies.
dos
mini-recursos
de
O segundo Produto Intelectual é um programa de
aprendizagem;
formação e um manual de apoio a educadores adultos e
Reunir-se a 28 de Agosto no comunitários para aproveitarem todo o potencial dos
Porto, Portugal de forma a discutir recursos de aprendizagem incorporados.
os próximos passos do projeto.
O terceiro Produto Intelectual é um manual de
planeamento de um festival de aprendizagem comunitária.
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2ª REUNIÃO
TRANSNACIONAL NA
POLÓNIA

A segunda reunião do projeto iniciouse com uma breve revisão do projeto produtos

intelectuais,

objetivos,

cronograma e desenvolvimento geral.
A reunião foi repleta de discussões
sobre os recursos desenvolvidos pela

REUNIÃO EM RZESZÓW, POLÓNIA

parceria

ELEVATION

nos

meses

Os parceiros do projeto ELEVATION reuniram-se para a 2ª

Em

reunião do projeto no dia 24 de Fevereiro de 2020 em

apresentaram um esboço de estrutura

Rzeszów, Polónia.

para o desenvolvimento dos mini-

anteriores.
primeiro

recursos

de

lugar,

os

parceiros

aprendizagem

que

compreende o IO1 do projeto.
Em seguida, a parceria analisou e
discutiu a proposta de valor do
Programa de Formação do IO2 para
adultos à margem da aprendizagem
ao longo da vida. Seguidamente, os
parceiros discutiram o quadro relativo
ao IO3 e acordaram a funcionalidade
da plataforma de e-learning.
Além disso, foram discutidas questões
administrativas, técnicas e de gestão
do projeto. A reunião foi concluída
com uma clara divisão de tarefas entre
os parceiros e o estabelecimento de
prazos para os próximos meses.

O PARCEIRO DO ACOLHIMENTO
A Segunda Reunião Transnacional do Projeto Elevation foi
organizada pelo parceiro polaco - INNEO (The Center for
Training and Research). A INNEO é uma associação sem
fins lucrativos com sede em Rzeszów (Polónia). A principal
missão da organização é proporcionar formação e
investigação para o desenvolvimento social e económico à
escala local e europeia. As áreas de especialização são o
mercado de trabalho, empreendedorismo, educação e

ONDE É QUE NOS
PODES ENCONTRAR?
FACEBOOK! PARA SABERES MAIS
SOBRE O PROJETO VISITA O
NOSSO SITE
https://elevationproject.eu
E JUNTA-TE A NÓS NO
FACEBOOK!
https://www.facebook.com/ele

indústrias criativas.
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