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EM QUE CONSISTE O
ELEVATION?
O ELEVATION propõe um currículo
inovador na área da educação de adultos
em risco de exclusão social e às margens
da educação ao logno da vida.
O projeto ELEVATION auxilia os adultos
em risco de exclusão social a desenvolver
competências
básicas que serão
preponderantes durante toda a sua vida.
for work and for inclusion.

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

BEM-VINDOS À TERCEIRA
NEWSLETTER DO PROJETO
“ELEVATION”
A

situação

sanitária

consideravelmente

as

•

Europa

atividades

do

abrandou
projeto

ELEVATION. De facto, após o desenvolvimento e
tradução dos recursos do projecto, o consórcio
preparava-se para testá-los na prática com o públicoalvo do projeto.
Por conseguinte, a parceria organizou reuniões
online e comunicou ativamente através de e-mails de
modo a permitir a realização de todas as atividades
planeadas.

Finalisar a tradução dos recursos
educativos desenvolvidos

•

na

Completar o desenvolvimento do
portal de e-learning e inserir todo
o conteúdo de formação
Focar na disseminação da
Plataforma de e-learning e dos
eventos multiplicadores, que
posteriormente irão auxiliar a
promoção
do
projeto
ELEVATION em todos os países
do consórcio.
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EVENTOS
MULTIPLICADORES
FESTIVAL COMUNITÁRIO DE
EDUCAÇÃO

Os Festivais Comunitários de Educação
concentrar-se-á em envolver os adultos em risco
de exclusão social num processo de aprendizagem
através das atividades implementados.
Todos os parceiros organizarão um festival em
cada país do consórcio. Um mínimo de 30 adultos
participará nestes eventos.

CONFERÊNCIA FINAL
Os coordenadores do projeto irão organizar uma
Conferência Final que irá coincidir com a última
reunião do projeto, na Croácia. Um orador
convidado irá apresentar oficialmente os
resultados do projeto.
Um mínimo de 70 profissionais e dirigentes
educativos assistirão à conferência final, onde
todos os contributos pedagógicos serão
apresentados a par de testemunhos de
participantes dos festivais comunitários de
aprendizagem.

EVENTO DE FORMAÇÃO
TRANSNACIONAL
O Programa de Formação incluirá 40 horas de
aprendizagem. O Evento de Formação
Transnacional terá a duração de 3 dais e contará
com a presença de 12 profissionais da educação.

Os tutores presentes no evento irão providenciar
uma formação que irá assegurar a formação
profissional contínua para os profissionais da
educação, para que possam apoiar da melhor
formal a inclusão social de comunidades em risco
em qualquer ambiente educativo.

ONDE NOS PODES
ENCONTRAR?
VISITA O NOSSO WEBSITE

https://elevationproject.eu/en/
E VISITA-NOS NO FACEBOOK!

https://www.facebook.com/elevat
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