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O CURSO VWBL PARA EFP

AÇÃO DE FORMAÇÃO NO CHIPRE

PRÓXIMOS PASSOS O curso vWBL para o VET

Estamos entusiasmados por partilhar convosco algumas 
atualizações sobre o projeto vWBL. vWBL - Virtual Work-Based 
Learning, um projeto europeu financiado pelo Erasmus+, está 
centrado em fornecer soluções à medida das necessidades reais 
dos sistemas de EFP nas próximas sociedades europeias pós-
pandémicas, com especial atenção à Aprendizagem com Base no 
Trabalho (WBL) como componente chave do EFP.
Desde a última newsletter, temos trabalhado na criação do 
conteúdo MOOC para o curso de Formação Profissional com 
Base no Trabalho (WBL). O curso vWBL foi concebido para 
dar apoio ao aperfeiçoamento dos professores do EFP na 
utilização do WBL virtual, incluindo todos os aspetos que são os 
componentes chave e fatores de capacitação da estrutura do 
vWBL, tais como:

• Utilização das competências digitais existentes para adquirir 
competências sobre novas oportunidades na vWBL

• A cooperação dos professores na preparação das tarefas de 
aprendizagem

• A cooperação dos professores na avaliação
• Utilização de oportunidades digitais para um feedback rápido 

dos alunos
• Utilização de informação online, fóruns e meios de 

comunicação social para a cooperação de professores
• Melhorar as competências dos professores existentes em 

gestão e produção de meios digitais
• Reforço das competências digitais através de formação, 

colaboração e aprendizagem entre pares
• Objetivos e planos de atividades de aprendizagem no ensino 

à distância que sejam claros e rastreáveis para os alunos
• Avaliação formativa para apoiar os alunos com aprendizagem 

personalizada
• Professores com competências superiores no WBL virtual 

como agentes de aperfeiçoamento profissional para outros 
professores/alunos 

• Variações nas tarefas de aprendizagem e avaliações
• Soluções digitais utilizadas para consulta individual.

O curso vWBL para o VET está disponível gratuitamente em 
inglês, português, estónio, italiano, búlgaro, grego e polaco e 
pode ser acedido a partir do sítio web do vWBL em https://www.
vwbl.eu/en/news/course-virtual-wbl-vet-teachers.
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Evento de formação no Chipre

O evento de formação de curta duração designado 
“Sensibilização e competências dos professores 
de EFP na formação WBL” teve lugar em Nicósia, 
Chipre, no período de 15-18/11/2021, organizado 
e acolhido pelo parceiro EUROSC. 

Durante o evento, os parceiros dos países 
europeus Portugal, Estónia, Itália, Bulgária, Chipre 
e Polónia tiveram a oportunidade de conduzir 
pessoalmente a formação e assim partilhar os 
seus conhecimentos e experiências sobre os 
aspetos pedagógicos e técnicos dos resultados 
do vWBL. 

As atividades incluíram também a visita ao 
Conselho de Turismo de Nicósia e a reunião com 
a Autoridade de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Chipre HRDA.
https://vwbl.eu/en/news/event-awareness-and-
competences-vet-teachers-wbl-training.
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Próximos passos

Pilotagem dos produtos vWBL 
 
Iniciativas de divulgação 
 
Conferência internacional final  
 
Avaliação dos resultados 
 
Planeamento de ações de 
acompanhamento

Mais informações:

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


