
Introdução
do projeto
ELEVATION

Promover as competências dos adultos em torno da 
educação ao longo da vida



A ideia por detrás do projeto

• O Projeto ELEVATION é um projeto inovador que visa desenvolver uma
estrutura de aprendizagem abrangente e personalizada, de forma a
atrair todos aqueles que se mobilizam na educação e formação;

• A nossa abordagem desenvolve uma oferta educativa baseada em
técnicas de aprendizagem incorporadas, bem como em Festivais
Comunitários de Aprendizagem abertos ao público. 



• Proporcionar o acesso à aprendizagem ao longo da vida aos grupos
mais vulneráveis de adultos, particularmente aqueles que não
possuem competências básicas ou com baixo níveis de qualificação;

• Assegurar que o acesso à educação é adequado para os grupos mais 
vulneráveis da sociedade, de forma a apoiar a sua inclusão na 
sociedade e na economia.

Objetivos do projeto:



Públicos-alvo:

• Os principais públicos-alvo são: 

• Educadores de adultos que irão beneficiar da ação de 
formação do projeto;

• Adultos com baixos níveis de qualificação, migrantes, 
refugiados, minorias étnicas, etc;



• O projeto tem a duração de 24 meses;

• O consórcio do projeto involve 6 organizações
parceiras e 1 parceiro associado.

Informação geral



Reuniões Transnacionais

5 Reuniões Trasnacionais do consórcio:

• TNM1 - Irlanda (Setembro 2019);

• TNM2 – Polónia (Fevereiro 2020);

• TNM3 – Portugal (Agosto 2020);

• TNM4 – Chipre (Fevereiro 2021);

• TNM5 - Croácia (Agosto 2021).



5 Produtos Intelectuais:

• IO1 - Recursos em formato de Mini-Aprendizagem Temática para a 
Aquisição de Competências Chave;

• IO2 – Programa e Manual de Formação;

• IO3 - Modelo de Planificação do Festival Comunitário de Aprendizagem;

• IO4 – Portal de E-learning;

• IO5 - Policy Paper.

Produtos intelectuais



Eventos Multiplicadores

Eventos Multiplicadores:

• 6 Festivais Comunitários de Aprendizagem serão realizados em todos
os paises do consórcio em Maio de 2021;

• Conferência Final na Croácia em Agosto de 2021.



Ação de Formação

• A ação de formação do projeto envolverá 12 participantes (2
representantes de cada país do consórcio) e será organizada na
Irlanda.
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