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Começou a fase de 
testes dos resultados do 
projeto! 

Nestes últimos meses do projeto, após a validação e 

lançamento dos principais resultados (IO1 - Toolkit 

Online “Salas de aula VET” e IO2 - Curso E-learning 

para staff administrativo  e de back-office,  o 

consórcio lançou a fase de testes de ambos os 

resultados. Todos os parceiros estão agora a 

trabalhar com os grupos-alvo do projeto (formadores 

e staff de instituições de ensino e formação 

profissional, etc.) para testar e melhorar os resultados 

do projeto com vista ao lançamento da sua versão 

final.  
Os parceiros estão a selecionar boas práticas e 

testemunhos para os incluírem no Toolkit,  enquanto 

que a formação-piloto permitirá testar metodologias 

e introduzir melhorias nos materiais de apoio e 

formação para o ensino profissional. 
Gostaria de saber mais sobre os resultados do 

projeto?  Vire a página e descubra!  

 www.weropen-project.eu 

Lançado em março de 2021, 
este projeto Erasmus+ KA2 
(Parcerias Estratégicas) tem 
como objetivo apoiar as 
instituições de ensino e 
formação profissional no seu 
processo de digitalização, 
colocando uma série de 
recursos educativos ao 

dispor 
dos seus formadores e staff. 
 

Os parceiros do projetos  
FORAVE de Portugal, IEK 

DELTA e IDEC da Grécia, 

DEFOIN da Espanha, 

EMPHASYS CENTRE do 

Chipre, e a European Digital 

Learning Network da Itália. 
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Toolkit Online “Salas de 

aula VET”  

Repositório de ferramentas e recursos 

educativos online para professores e 

formadores como suporte à 

transformação digital de instituições 

de ensino e formação profissional.  
A fase de testes incluirá a utilização 

do toolkit por professores do Ensino 

profissional e por outros membros dos 

grupos-alvo(estudantes, empresários, 

etc). 
No total, mais de 200 participantes 

participarão nos testes nos 5 países 

parceiros. 
Descubra o toolkit do projeto aqui: 
https://toolkit.weropen-project.eu/  
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Curso E-learning para 

staff administrativo  e de 

back-office 

 
 
 
 
 
 
 

 

Curso e-learning para staff 

administrativo e de back-office de  

instituições de ensino e formação 

profissional. 
60 participantes das 

escolas/organizações FORAVE, IEK 

DELTA, DEFOIN e EMPHASYS estão a 

realizar a atividade piloto dos 4 

módulos (no total de 24 horas) e 

providenciarão feedback que 

permitirá introduzir melhorias no curso! 
Frequente o curso aqui: 

https://elearning.weropen-project.eu/  
 
 

O que estamos a testar? 


