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FORMANDOS
O que é que o projeto MASTER pode fazer por mim?
O MASTER pode ajudá-lo a tornar-se a melhor versão de si mesmo,
dando-lhe a conhecer oportunidades de formação e educação que
podem contribuir para a sua progressão no mercado de trabalho e
melhorar a sua autoestima.

De que forma posso participar no projeto MASTER?
Poderá:
Ajudar-nos a compreendê-lo melhor, pois só assim seremos
capazes de identificar as melhores formas de o informar acerca
das diversas oportunidades de educação de que pode usufruir;
Apoiar-nos na criação de atividades de aprendizagem que sejam
interessantes e adequadas para si;
Promover o programa MASTER e a experiência que teve no
projeto através da partilha de impressões com outras pessoas.

Para obter mais detalhes, ou aceder a uma versão textual deste panfleto,
visite o nosso website - www.master-project.it - ou contacte-nos através do
email euprojects [at] azione.com.
@eumasterproject

@eumaster-project

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso
dos conteúdos, que refletem apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.
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ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
O que é que o [projeto] MASTER pode fazer pelas Entidades Prestadoras
de Serviços de Educação de Adultos?
Pode providenciar uma estratégia transversal e multilateral de
divulgação, avaliação e aprendizagem que as entidades podem usar para
atrair, envolver e capacitar os seus grupos-alvo. Em última análise, tal
poderá contribuir para a qualidade da sua oferta de formação.

De que forma posso participar no [projeto] Master?
Poderá:
Fazer parte do Comité de Stakeholders;
Divulgar o projeto nas suas redes profissionais e encorajar a
participação de beneficiários;
Apoiar a implementação da estratégia multilateral e assim, contribuir
para a sustentabilidade do projeto.
Garantir a transmissibilidade da abordagem MASTER para outros
domínios da educação que visam adultos pouco qualificados.

O PROJETO
Qual é o impacto esperado?
A criação de um modelo europeu comum que facilite a participação de adultos
pouco qualificados em oportunidades formais de educação / formação.
Este objetivo será conseguido através da definição de estratégias de
divulgação e do desenvolvimento de metodologias/ferramentas de
auto-avaliação que visam o aprofundamento do autoconhecimento e das
competências Pessoais, Sociais e de "Aprender a Aprender" destes adultos.
Qual é a duração do MASTER?
O projeto iniciou-se em Novembro de 2019 e a data de conclusão prevista é Abril de
2022.
Parceiro de projeto:

