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Atividades do Projeto 
 Depois dum ano de trabalho de parceria, o 

projeto atingiu muitos stakeholders através de 

workshops; distribuição de folhetos, primeiro 

newsletter; reuniões de parceiros; professores 

e formadores de EFP; artigos e publicações nos 

sites e médias sociais dos parceiros. 

 

 Durante a segunda reunião de projeto em 

Didim, Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, entre 15 e 16 de maio de 

2019, todos os parceiros apresentaram os 

resultados dos inquéritos aplicados a 

empresários/empregadores. Durante as 

apresentações discutiu-se quais as sub-

competências de empreendedorismo 

priorizadas pelos empregadores. 

 

 Durante esta reunião, após a revisão e 

atualização das descrições das competências e 

sistema de referência, os parceiros analisaram 

os resultados da pesquisa e formas de 

implementação; organização dos estágios nas 

escolas parceiras e módulos de aprendizagem 

na aquisição de competências empresariais 

durante os estágios. 

 

 Os parceiros também discutiram quais os 

requisitos específicos do conteúdo e principais 

tópicos dos Currículos Tutoriais relacionados 

com o sistema de referência LEVEL5. 

 

 Até a data, as escolas de EFP discutiram, e 

decidiram em conjunto, a melhor forma de 

integrar os Tutoriais no currículo escolar/ 

nacional. 
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2ª reunião de equipa_Turquia 
 

 

Durante esta reunião, os parceiros do projeto discutiram o 

desenvolvimento dos produtos intelectuais (IO1, IO2 e 

IO3). 

 Desenvolvimento de IO1. Os parceiros reviram as 

descrições das competências e analisaram os 

resultados do inquérito? Descrição resumida através 

do modelo de desenvolvimento de competências e 

taxonomia Level5, como pré-condição do contexto de 

aprendizagem para o desenvolvimento de abordagens 

setoriais específicas: escolheu-se o setor de catering. 

 

 Houve um momento em que os parceiros fizeram um 

brainstorm sobre módulos de aprendizagem de 

competências empresariais durante o período de 

estágio. Após o brainstorm, dividiu-se os participantes 

em grupos e estes trabalharam as sub-competências 

empreendedoras, contextualizadas no sistema 

LEVEL5. 

 

 Desenvolvimento de IO2. Todos os parceiros do EFP traduziram e aplicaram um questionário, em forma 

de entrevista, a 20 empregadores e durante a reunião apresentaram os resultados. 

 

 Cada parceiro do EFP apresentou um resumo 

das conclusões do inquérito aplicado aos 

empregadores. 

 

 Considerando um conjunto de situações, foram 

apresentadas diferentes sub-competências e a 

forma como estas poderão ser interpretadas e 

avaliadas. 

 

 Os parceiros de EFP discutiram as formas de 

integrar o curso na escola e no currículo 

nacional. 

 

 O relatório consolidado do questionário do 

empregador foi organizado. 
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Reunião de Equipa_Turquia 

 
 

 IO2 fornece um sistema que facilita o 

planeamento e a validação de competências 

empresariais. 

 

 Os parceiros discutiram assuntos relacionados 

com o manual, que irá conter uma análise de 

conteúdo de fácil leitura que descreve os quatro 

contextos educacionais em diferentes ambientes 

de aprendizagem, grupos de alunos, objetivos e 

possíveis desenvolvimentos de competências 

relacionadas com serviços. 

 

 No final os parceiros visitaram a instalações da 

Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki e Teknik 

Anadolu Lisesi, nomeadamente os laboratórios. 
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Identificação de Jogos 

 

 Desenvolvimento da IO3: Os parceiros 
discutiram as seguintes questões: a análise 
das necessidades primárias resultantes de 
IO1 e o desenvolvimento das atividades de 
IO3, desenvolvimento do guião para os 
empregadores/gerentes de práticas 
relacionadas com o sistema de referência 
LEVEL5, incluindo descrições 
detalhadas/declarações explicativas, 
indicadores e principais indicadores de 
desempenho. 
 

 Os parceiros discutiram o número de jogos, 
estilo e tamanho. Foi acordado que será 
criado um jogo durante o projeto, 
abrangendo 10 sub-competências 
empresariais. 

 

 Configurações do Jogo - Restauração. 
 

 De seguida os parceiros vão descrever as 
características da personagem principal 
para cada nível. 

 

 

Eventos Futuros 

 

 A 3ª reunião do VESVET será realizada em 

Portugal pela Epralima, entre 16 e 17 de 

outubro de 2019. 

 

 Durante a 3ª reunião, os parceiros irão:  

• generalizar a metodologia/ instrumento 

de desenvolvimento de competências de 

empreendedorismo; 

• discutir questões relacionadas com os 

seminários para os facilitadores 

(funcionários de EFP, funcionários de 

empresas responsáveis pelos estágios); 

• discutir a criação de diretrizes práticas 

no que diz respeito aos estágios 

simulados digitalmente, de fácil 

utilização com práticas atrativas e 

valiosas 

• discutir assuntos relacionados com a 

apresentação e divulgação dos 

resultados: modelos/design dos 

produtos criados, página do projeto, 

eventos que serão organizados em cada 

país para apresentar os resultados. 
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Contact 
 

Ramune Vadeikyte 

Vocational Education and Training Centre Zirmunai 

Zirmunu st. 143, Vilnius 09128 

Lithuania 

Email: ramuneva@gmail.com 

 
 
Follow the project activities by joining LinkedIn group or on the website: http://vesvet.vtpvm.lt/  
 

 

Parceiros VESVET  
 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 
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