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CONFERÊNCIA
A AidLearn participou na Conferência “Adult Educator in The Winds of

A AidLearn tem o prazer de
informar que o Projeto InnoWork

Social Change”, organizada pela ANDRAS, tendo contribuído para a
Reflexão com os projetos RefugeesIN e CINAGE: Cinema – uma
ferramenta poderosa para os Educadores de Adultos

foi premiado “História de Sucesso”
pela Comissão Europeia e “Boas
Práticas” pela Agência Nacional
Erasmus+ da Bulgária. O projeto
situa-se assim, entre os melhores
146 projetos Erasmus+ de 2014.
Ambos os prémios estão visíveis na
plataforma

de

Resultados

A Conferência realizou-se em Tallinn no dia 29 de Setembro de 2017. A
AidLearn esteve representada, pelas sócias Maria Helena Antunes e Graça
Gonçalves.

de

Projetos Erasmus+
Este é decididamente um notável
reconhecimento

pelo

trabalho

conjunto da parceria InnoWork!

PROJETO BACCHUS SME
Na primeira e segunda newsletter disponíveis no site BACCHUS SME pode encontrar informação detalhada sobre o
desenvolvimento das atividades programadas para o 1º semestre de 2017 e os resultados obtidos.
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De referir, que os primeiros produtos do projeto são:
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- Análise sobre o Desenvolvimento Organizacional em PME e
- Análise do Setor Vitivinícola.
Estes resultados e encontram disponíveis no site do projeto BACCHUS SME.
Siga o projeto no Facebook!

PROJETO RefugeesIN
Em grupos focais, os parceiros RefugeesIN selecionaram as 12 longas-metragens que melhor ilustram histórias de
inclusão social de refugiados em sociedades europeias. Poderão constituir-se como um suporte relevante para o debate
e atividades formativas centradas nas temáticas de inclusão social de refugiados na União Europeia.

Informação mais detalhada sobre as 12 longas-metragens, que farão parte do Catálogo de Filmes do projeto, está
acessível em RefugeesIN, bem como sobre outros produtos, como a Brochura, com 26 histórias de vida de refugiados.
Siga-nos no Facebook!
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PROJETO SILVER CODE

A 2ª reunião do projeto realizou-se em Ljubljana, Eslovénia, nos dias 25 e 26 de Maio de 2017
Na Agenda: discussão do Quadro Programático do Curso de Formação, bem como os
progressos feitos na criação da Plataforma e da Comunidade SILVER-CODE. Também esteve
em análise o primeiro relatório de progresso e atividade de disseminação realizadas.
Disponível agora a 2ª newsletter do Silver-Code.
Para mais informação, aceda ao Website e ao Facebook do projeto.

PROJETO CREATUSE
A 5ºreunião e última do projeto decorreu em Cracóvia, a 17 e 18 de julho, onde se fez o
balanço dos produtos realizados. Os Guias ‘Introdução à Economia de Partilha e Consumo
Colaborativo ‘e ‘Resolução Criativa de Problemas e PNL em Estilos de Vida Urbana de Partilha’
encontram-se finalizados e disponíveis em 6 línguas no site. O Guia ‘Tecnologia Open Space e
Método World Café em Estilos de Vida Urbana de Partilha’, será disponibilizado nas 6 línguas
do projeto, no site para download. O Guia ‘Recursos e Ferramentas: Como Ativar uma
Comunidade/Cidade de Partilha’ está em fase de finalização.
Realizar-se-ão Workshops finais para apresentação de todos os Guias, em todos os países da
parceria, nos meses de setembro e outubro de 2017. Para mais informação acompanhe o
projeto em: Website e Facebook

PROJETO DIVINA EDU
Decorreu no dia 11 de julho, em Atenas (Grécia), a segunda reunião da parceria
do Projeto Divina Edu.
A agenda incluiu a apresentação e a discussão dos resultados da fase de
pesquisa. Estes resultados estarão na base das fases seguintes do projeto,
nomeadamente: (1) a metodologia do curso online para educadores de adultos
na gestão da diversidade; (2) os materiais pedagógicos do curso, e (3) a
plataforma online, onde será disponibilizado o referido curso.
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Novos Projetos
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No âmbito das suas redes de trabalho, a AidLearn viu reforçada a sua atividade em parcerias europeias, com mais seis
projetos, abaixo referidos, que se encontram em fase inicial de desenvolvimento.

Nome do Projeto

Resumo do Projeto

Duração

StereoSciFi

Visa combater preconceitos e discriminações de
género, classes socioeconómicas, estereótipos
raciais e étnicos etc.

Dez / 17
Nov. / 19

Nome do Projeto

Resumo do Projeto

Duração

Pretende contribuir para a melhoria da integração
social das mulheres migrantes e refugiadas.

Set / 17
Ago / 20

Resumo do Projeto

Duração

Visa desenvolver um curso de formação blended
sobre empreendedorismo e geomarketing para
jovens licenciados e não-licenciados
desempregados ou à procura do 1º emprego.

Out / 17
Set / 19

Resumo do Projeto

Duração

Parceria

Pretende desenvolver um conjunto de
ferramentas inovadoras com métodos eficazes
para os educadores de adultos com o objetivo de
contribuir para o combate ao abandono escolar.

Out / 17
Ago / 20

Coordenador: Bélgica
Parceiros: Portugal; Finlândia;
Holanda; Dinamarca; Suíça

Resumo do Projeto

Duração

Visa melhorar o desempenho sustentável do
micro e pequenas empresas da UE no setor do
turismo, sensibilizando os gestores para as
práticas de turismo sustentável.

Nov / 17
Out / 19

Resumo do Projeto

Duração

Visa propor soluções inovadoras para tornar as
TIC mais acessíveis e mais atrativas.

Nov / 17
Out / 19

SMS
Nome do Projeto

GET UP
Nome do Projeto

DIDO
Nome do Projeto

Sustain-T
Nome do Projeto

SPADE

Parceria
Coordenador: Portugal
Parceiros: Espanha;
Lituânia; Polónia

Itália;

Parceria
Coordenador: Suécia
Parceiros: Portugal;
Reino Unido; Itália

Suécia;

Parceria
Coordenador: Itália
Parceiros: Portugal:
Espanha; Irlanda

Grécia;

Parceria
Coordenador: Espanha
Parceiros: Portugal; Bulgária;
Reino Unido; Espanha; Itália;
Hungria
Parceria
Coordenador: Polónia
Parceiros: Portugal; Alemanha;
Suécia;
República
Checa;
Áustria
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Cursos de formação KA1 em Lisboa
Inscrições abertas
Siga o link para conhecer algumas oportunidades de projetos de mobilidade
Erasmus+ para colaboradores/as na área da educação de adultos que a
AidLearn está a organizar em Portugal e que podem ser interessantes para si.
Os cursos destinam-se a colaboradores/as e voluntários/ as que trabalham
em organizações de educação de adultos e de aprendizagem ao longo da vida,
tanto de organismos públicos como privados.

Formação Pedagógica Inicial de Formadores
As inscrições para o curso de formação pedagógica inicial de formadores, encontram-se abertas.
Este curso possibilita o acesso ao CCP de formador/a, decorre na sede da empresa sito na rua
Frederico George, 31 B -1600-012 em Lisboa e encontra-se Homologado pelo IEFP. O custo total é de 306€ (pago em três
tranches).
O cronograma do curso será elaborado logo que a organização tenha inscrições suficientes para organizar o grupo.
Para mais informação, entre em contato connosco!

AIDLEARN, CONSULTORIA EM
RECURSOS HUMANOS, LDA
Rua Frederico George, 31B, Loja 1, 1600-012,
Lisboa, Portugal

www.aidlearn.pt
https://www.facebook.com/AidLearn/
https://twitter.com/AidLearn
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