Mobilidade Europeia no Ensino e Formação Profissional
transcrição:
Bem-vindo ao MOOC sobre Gestão de Projetos de mobilidade europeia, integrado no
projeto Erasmus+ ENNE - Redes Nacionais Europeias para a Melhoria do Ensino e
Formação Profissional. É uma boa notícia, não é?
Viajar para outro país, viver e trabalhar lá, trabalhar com uma equipa diferente, com outras
ferramentas e métodos, conhecer pessoas de outras culturas, não como turista mas sim
como colega ou até mesmo como amigo.
Os projetos de Mobilidade Europeia são a forma mais direta e imediata que a UE pode
oferecer porque aproximam as pessoas e transformam a cidadania europeia em algo
verdadeiramente tangível.
Com este MOOC queremos apoiar a preparação, a elaboração e a implementação de um
projeto europeu de mobilidade bem sucedido.
1) Apresentamos motivações e benefícios de participar numa mobilidade europeia
2) Damos informação sobre o programa Erasmus+ e o seu financiamento
3) Mostramos quais os atores necessários para o desenvolvimento de um projeto, e como
estes atores colaboram entre si
4) Damos informação sobre os procedimentos da candidatura
5) Mostramos, passo a passo, a implementação do projeto, incluindo aspetos formais, como
a seleção e preparação dos beneficiários; e aspetos práticos, como o acompanhamento,
monitorização, avaliação e divulgação
6) Mas também ferramentas de acompanhamento das aprendizagens, um pouco mais
complexas, como o sistema ECVET, ou seja, o sistema Europeu de Créditos para o Ensino
e Formação Profissional.
7) Por último, mas não menos importante, damos alguns conselhos práticos para a
elaboração do relatório final e perspetivas para projetos futuros
Mas primeiro: Quem somos nós? O ENNE é uma Rede Europeia, por isso vamos conhecer
a equipa do projeto ENNE.
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O meu nome é Cláudia Amaro e eu vou acompanhar-vos ao longo deste MOOC.
Eu iniciei a minha participação nos projetos de mobilidade europeia em 2008, e a minha
intenção, ao acompanhar-vos neste curso, é partilhar convosco um pouco da minha
experiencia e do conhecimento que fui desenvolvendo.
Espero que este curso seja interessante e que possamos motivar-vos a participarem nesta
aventura que é o programa Erasmus.
Vamos começar!
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