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O nosso objetivo 
 
 

 

O principal objetivo deste projeto é a digitalização das 

instituições de ensino/formação profissional facultando 

ao seu staff os recursos educativos adequados, uma vez 

que a pandemia COVID-19 impediu práticas 

estabelecidas no mundo da educação, ditando, em 

particular, a necessidade de um apoio à digitalização 

qualitativa e efetiva das instituições de ensino/ formação 

profissional, bem como de desenvolver ações e 

programas necessários ao staff docente e administrativo   

necessitam no seu esforço de requalificação de 

competências digitais e comunicacionais, para fazerem 

face a novos desafios.  
 

Este projeto é inovador pois: 

-usa uma abordagem holística na requalificação do staff 

docente e não docente das instituições de 

ensino/formação profissional.  

-foi desenhado para ir de encontro às necessidades 

especificas das   instituições de ensino/ formação 

profissional e para ser organizado de forma virtual.  

-tem como objetivo preparar o staff das instituições de 

ensino/ formação profissional para aceitar a digitalização 

e criar uma estratégia digital clara para o futuro. 

 www.weropen-project.eu 

Lançado em março de 2021, 

este projeto Erasmus+ KA2 

(Parcerias Estratégicas) tem 

como objetivo apoiar as 

instituições de ensino/ 

formação profissional no seu 

processo de digitalização, 

colocando uma série de 

recursos educativos ao dispor 

dos seus formadores e staff. 

 

Os parceiros do projetos são 4 

organizações de ensino/ 

formação profissional:  FORAVE 

de Portugal, IEK DELTA e IDEC 

da Grécia, DEFOIN da 

Espanha, EMPHASYS CENTRE do 

Chipre,  e a  European Digital 

Learning Network da Itália. 

 

#WeROpenproject 
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https://weropen-project.eu/
http://www.forave.pt/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.defoin.es/
http://www.emphasyscentre.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.dlearn.eu/
mailto:%20forave@forave.pt?subject=EU%20project%20WE-R-OPEN


 

 

“Salas de aula VET” 

online Toolkit 
O toolkit online consistirá num repositório de 

ferramentas e recursos educativos online 

que os professores e formadores das 

instituições de ensino/formação profissional 

podem utilizar para apoiar a transformação 

digital dos cursos profissionais. 

 

O toolkit terá como objetivo a requalificação 

do staff das instituições de ensino/formação 

profissional tornando-o capaz de utilizar 

ferramentas e métodos digitais nas suas 

aulas e na comunicação interna e externa.  

Para além disso, o toolkit disponibilizará 

recursos e ferramentas importantes para 

blended learning (formação mista) que 

podem ser usadas em paralelo com o ensino 

presencial, de forma a maximizar os 

resultados das aprendizagens, mesmo após 

a pandemia.  
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Curso E-learning para 

staff administrativo  
 
 
 
 
 

 

Consistirá num curso de e-learning 

para staff administrativo de instituições 

de ensino/formação profissional. Tem 

como objetivo colmatar falhas nas 

competências digitais e permitirá às 

instituições continuarem as suas 

atividades durante os períodos de 

restrição à mobilidade e assegurarem 

a prestação de serviços a alunos, 

empregadores e à comunidade.  

 

O curso e-learning abrangerá temas 

como a organização de serviços 

relacionados com a comunicação, 

através da utilização das tecnologias 

digitais, com alunos e Encarregados 

de Educação, bem como a 

dinamização de  Career Days.  

https://www.facebook.com/WeROpenProject
https://www.instagram.com/weropenproject/
https://www.linkedin.com/company/weropen-project/

