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Porquê participar em mobilidade europeia? 

transcrição: 

Porque precisamos da Mobilidade Europeia e porque é que deve participar? 

Para responder a esta questão, temos de olhar para os diferentes intervenientes do lado das 

entidades de envio e analisar os beneficios individuais de cada um. 

Temos um aluno ou um professor / ou outro elemento do pessoal da entidade de ensino e 

formação profissional. Uma escola profissional, Uma empresa de formação, ou até mesmo 

uma empresa que contrate o nosso aluno no futuro 

Os Alunos: Ganham experiência profissional e pessoal no estrangeiro 

Põem em prática o que aprenderam no seu país noutro contexto, falam outra língua, utilizam 

outras ferramentas, trabalham com outros tutores e colegas - um novo desafio! 

mas com um impacto incrivel no seu percurso profissional pois aprendem a pensar fora da 

caixa. 

Ao gerir todos estes desafios, reforçam a sua auto-estima, desenvolvem competências 

interculturais, mantêm as suas mentes abertas, melhorar as suas competências linguísticas, 

e com tudo isto -    

por último mas não menos importante - vão enriquecer os seus curriculos e aumentar a sua 

empregabilidade. 

Professores, formadores, e outros membros do pessoal do EFP podem conhecer em 

primeira mão outro sistema de ensino europeu e aprender e partilhar ideias e boas-práticas 

com colegas europeus. 

Estas experiências renovam a forma de pensar e são uma fonte de inspiração para 

desenvolver novos conteúdos e métodos de ensino e formação nas suas escolas. 

Ambos os grupos aumentam as suas competências transversais. Conhecimentos e 

competências muito relevantes em diferentes áreas da vida, escolar, profissional e social.  

Nestas competências incluimos:  a comunicação, a resolução de problemas, o trabalho de 

equipa, a flexibilidade, a adaptabilidade e entre muitas outras.  

As escolas também beneficiam com estas experiências. Os alunos e os professores estarão 

mais motivados, terão novas ideias e competências melhoradas para a sua prática diária. 
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Além disso, a sua internacionalização reforçará a reputação da escola profissional e o seu 

estatuto internacional. 

Há também benefícios para as empresas no sistema dual e para as empresas que 

contratam os alunos que participaram no programa de mobilidade após a sua formação. 

Os estagiários e futuros colaboradores formados em diferentes ambientes e contextos 

desenvolvem competências transversais, das quais as empresas podem beneficiar, 

especialmente nesta era da globalização. 

 

   

 


